MEKANISK SKORSTEINSTREKK OG
VARMEGJENVINNING

Kundene våre opplever ofte at exodrafts
produkter og systemer langt overgår for
ventningene.
Jørgen Andersen, CEO

exodraft har solgt mer enn 350.000 røyksugere siden 1957, og de fleste
av disse er fortsatt i bruk.
Vi har en lang liste over tilfredse kunder over hele verden som daglig
bruker våre røyksugere til forbedring av skorsteinstrekket sitt.
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Peter Hermansen, styreleder

Jørgen Andersen, CEO

3

4

HISTORIKK
På 1950-tallet var fyring i mindre ovner og fyrkjeler en
av de vanligste formene for oppvarming. På grunn av
manglende trekk i skorsteinene, var imidlertid tjæresot
og røykutslipp dessverre like vanlig.
For å løse dette problemet oppfant Kai Hermansen
en elektrisk drevet røyksuger som sikret godt trekk
i skorsteinen og dessuten ga bedre forbrenning.
Hermansen tok patent på ideen og grunnla bedriften
EXHAUSTO i 1957.
I 2007 ble aktivitene omkring mekanisk skorsteinstrekk
samlet i et selvstendig selskap – og i 2011
byttet dette selskapet navn til exodraft.

Komplekse løsninger og stigende etterspørsel
I begynnelsen var røyksugerne våre enkelt utformet,
men utviklingen innenfor både design og teknologi
skjøt raskt fart og resulterte i systemer som var mye
mer effektive og varmebestandige. Utviklingen førte til
et sluttprodukt som var enklere å serieprodusere og
som gjorde det mulig å tilfredsstille den økende etter
spørselen.
Frem mot nye mål
exodraft er markedsleder i sin bransje, og er konstant
på vei mot nye mål når det gjelder løsninger og
service på høyeste nivå.
exodraft vil også i kommende årtier sette
standarden innenfor mekanisk skorsteins
trekk og varmegjenvinningssystemer.

GRUNNLEGGER
KAI HERMANSEN
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ORGANISASJON
Vi er vant til å være omgitt av teknologi som gir oss økt
komfort, effektivitet og sikkerhet. exodrafts produkter og
systemer gir oss disse fordelene i både private hjem og
i industrien, hvor det er essensielt å gjenbruke varmen i
røyken og deretter lede den bort på en sikker måte.
Klar visjon
Vi har en klar visjon hos exodraft. Vi ønsker å utvikle
og markedsføre mekanisk skorsteinstrekk og varme
gjenvinningsløsninger av høy kvalitet. Det gjør vi med
stor suksess over hele verden fordi vi gjør menneskers
liv lettere og sikrere, og gir dem mulighet til å bidra til
forbedring av miljøet gjennom mer effektiv forbrenning.
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Sterk kompetanse bak suksessen
Vår suksess skyldes dels våre medarbeideres sterke
kompetanse innenfor teknikk, produktutvikling, service,
fremmede språk, markedsføring og ledelse, og dels
fordi exodraft er en flat organisasjon hvor det ikke er
langt fra tanke til handling, og hvor tett dialog internt og
eksternt har høy prioritet.
God opplevelse i alle ledd
Hos exodraft er kunden sikret en god opplevelse
hele veien fra innledende forespørsel til endelig salg
og oppfølgende service. exodraft er en solid bedrift
med sunn økonomi som bidrar til at vi kan planlegge
langsiktig og sikre en fortsatt dynamisk utvikling.
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MARKEDER
exodraft er et dansk selskap som markedsfører
og distribuerer sine produkter i mer enn 40 land.
Dette gjør oss til den ledende leverandøren av
løsninger innen mekanisk skorsteinstrekk og
varmegjenvinningssystemer.
Internasjonal og lokal
På grunn av lokal tilstedeværelse kan vi være tett
på den enkelte kunden. Vi har egne avdelinger i
Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, England og
Frankrike, og vi er lokalt representert ved partnere
i USA og på flere europeiske markeder. På
denne måten kombinerer vi våre internasjonale
aktiviteter med lokalt engasjement.

Fra vedovner til industriovner
exodraft hadde opprinnelig fokus på løs
ninger for private kunder. Idag løser vi alt
fra problemer med boligens vedovn til
røyksuging og varmegjenvinning i store
industrielle anlegg, hvor våre industri
kunder oppnår store energibesparelser
takket være vår effektive varme
gjen
vin
ningsteknologi.

Skipsklokka som vi ringer med
hver gang vi får en stor ordre!

SYSTEMERPRIVATBOLIGER
Røyksugersystemene for vedovner og -peiser løser bl.a.
opptenningsproblemer og hindrer at røyk og lukt lekker
ut i rommet. Røyksugersystemene for gassovner kan
forhindre gasslekkasjer. Disse problemene oppstår når
det er utilstrekkelig skorsteinstrekk.
Opptenning uten problemer
Skorsteinstrekket dannes av forskjellen mellom høy
temperatur i skorsteinen og lavere temperatur utenfor.
Når skorsteinen fortsatt er kald under opptenning, er
trekket begrenset og det kan være vanskelig å få tent opp.
Med et røyksugersystem fra exodraft får man kontroll

exodraft RSV
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over trekket i skorsteinen. Røyksugeren monteres på
toppen av skorsteinen og skaper et undertrykk som
sikrer at røykgassene trekkes opp gjennom skorsteinen
i stedet for ut i stuen. Dette gir et bedre inneklima.
En optimal opptenning kan dessuten redusere bren
selsforbruket med inntil 15%.
Ta styringen
Med hjelp av styringsenhetene kan man regulere
trekket i skorsteinen etter behov, og varmen i peisen kan
dermed nytes uten sjenerende røyk eller lukt.

exodraft RSHT

exodraft EW41
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SYSTEMERINDUSTRI
Våre industrielle løsninger omfatter luft-til-vann varme
gjenvinning og in-line røyksugere/systemer.
Varmegjenvinning – høst overskuddsenergien
Vår kompakte luft-til-vann varmegjenvinningsenhet med
integrert bypass er spesielt utformet til å utnytte ener
gien i varm røykgass eller prosessluft.
Hjertet i enheten er en varmeveksler som er utført
i rustfritt stål og kobber, noe som kombinerer stor
robusthet med effektiv varmetransport.

In-line røyksuger – installasjonsfrihet og enkelt
vedlikehold
En in-line røyksuger fra exodraft gir industrikunder
mulighet for å styre trekket i skorsteinen. I motsetning
til en røyksuger montert på skorsteinen, kan en in-line
røyksuger installeres som en del av skorsteinssystemet.
Dette gir installasjonsfrihet kombinert med enkelt
vedlikehold.

Styringer
Varmegjenvinningssystemer
Safe, Basic & Steam
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Røyksugere &
Kanalventilatorer
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ENSARTET TREKK GIR
ENSARTETE RESULTATER
Å kunne levere et ensartet produkt er essensielt i enhver
industri. Dette gjør seg særlig gjeldende i bransjer hvor
ovner inngår som en del av produksjonsprosessen.
Et mekanisk skorsteinstrekk gir fordeler og besparelser:
• Mulighet for å redusere rørdimensjoner
•	Mulighet for plassering av ovn/ildested uavhengig av
skorsteinen
• Mulighet for sikkerhetsovervåkning av enheten

at dette nivået holdes konstant, uavhengig av andre
forhold. Styringsenheten mottar informasjon fra en
trykksensor som er montert i skorsteinen. Et fast definert
undertrykk blir overvåket og opprettholdt ved å regulere
røyksugerens hastighet.

I tillegg kommer optimal utnyttelse av brenselet, mulighet
for forbedring av ovnens effektivitet, samt redusert
CO2-utslipp pr. varmeenhet. Dette betyr at man med
et mekanisk skorsteinstrekk oppnår betydelige fordeler
med en miljøvennlig løsning.
Optimalt skorsteinstrekk
Med et exodraft røyksugersystem kan trekket justeres
til ønsket nivå. Røyksugerens styringsenhet sørger for
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exodraft EBC22
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“exodraft arbeider aktivt med å
definere en internasjonal stan
dard for røyksugeres kva
litet
– målet er en EU-norm.”
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UTVIKLING
I løpet av årene er husene blitt bedre
isolert, tettere og utstyrt med ven
ti
lasjon. Samtidig er vedovner blitt
mer energieffektive. Dette gjør at det
naturlige skorsteinstrekket ofte ikke er
tilstrekkelig, noe som fører til at det ikke
bare er vanskelig å fyre opp i ovnen,
men også at ultrafine partikler spres
i rommet. Resultatet er at mange får
problemer med inneklimaet og allergi
som følge av de ultrafine partiklene.
Skaper optimale vilkår for
forbrenning
Et mekanisk røyksugersystem fra
exodraft gir optimale vilkår for forbren
ningen og leder røykpartikler sikkert
bort.

En undersøkelse godkjent av Dansk
Teknologisk Institutt viser at røyk
sugerne våre fjerner mer enn 80% av
de røykpartiklene som ellers ville ha
lekket ut til inneklimaet.
ISO-sertifisert kvalitet
Hos exodraft arbeider vi kontinuerlig
med videreutvikling og optimalisering
av våre løsninger. Kvalitet og doku
men
tasjon er en av hjørnesteinene i
produksjonen av produkter og syste
mer. Vi er bl.a. ISO9001-sertifisert og
tilbyr utførlige manualer slik at vi til
enhver tid kan dokumentere det høye
kva
litetsnivået og overholdelse av
danske og internasjonale normer.
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FREMTID
exodraft er en solid virksomhet – ikke bare finansielt og
teknologisk, men også markedsmessig i forhold til de
løsningene vi tilbyr kundene våre. Utviklingsavdelingen
sørger for at vi konstant er på forkant med etterspørselen
på markedet og dermed opprettholder vi posisjonen
som eksperter på varmegjenvinning, skorsteinstrekk og
forbrenning.
PHX innovasjon og de neste skrittene
Vi søker konstant nye muligheter og teknologier som
kan gjøre løsningene enda mer effektive og sikre.
Vi jobber med energieffektivisering og gjenbruk av
varme. Vårt søsterselskap PHX innovasjon jobber med
utvikling av partikkelfiltre som sammen med optimalisert
skorsteinstrekk markant vil redusere utslippet av røyk
partikler.
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Forskning for fremtiden
Hos exodraft vil vi, i tillegg til produkutvikling, alltid
prioritere forskning høyt og oppnå stadig mer kunn
skap om sammenhengen mellom forbrenning og skor
steinstrekk, slik at vi i fremtiden vil være det effektive
bindeleddet som får ovn og skorstein til å jobbe sammen.
exodraft – en del av løsningen
Det diskuteres for tiden hvordan man kan unngå at
vedovner og -peiser rundt om i verden bidrar til den
økende luftforurensingen. Med mekanisk skorsteinstrekk
har vi i årtier bevist at exodraft er en del av løsningen –
en løsning vi ønsker å dele med folk verden over, både
for vår egen og for miljøets skyld.

“Trær avgir samme mengde CO2
når det brennes som når det
råtner i skogen. Derfor gir det god
mening at trær bidrar til å dekke
oppvarmingsbehovet i hjemmet.”
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