Combustible
Vaste brandstoffen
solide

Comfortabel en
efficiënt verwarmen
- met kachels en open haarden

Haal nog meer plezier uit uw
nieuwe haardvuur met een
exodraft rookgasventilator
Als een oude houtkachel of open haard wordt vervangen
door een nieuwe versie, komt het vaak voor dat u plots
heel wat problemen ervaart met rook, roet en hinderlijke
geuren in uw woonkamer. En dat zorgt voor een gevoel
van onbehagen. Meestal worden deze problemen
veroorzaakt door onvoldoende trek in de schoorsteen.
Er ontstaat natuurlijke trek door het verschil in temperatuur
binnen en buiten de schoorsteen. Bij een te klein
temperatuurverschil spreken we echter van onvoldoende trek.
Een ondermaats trekvermogen kan het gevolg zijn van een
onaangepaste schoorsteen, maar is ook te wijten aan het feit
dat een nieuwe, energie-efficiënte houtkachel minder warmte
afgeeft dan uw oude haard. Onze woningen worden jaar
na jaar beter geïsoleerd, worden steeds energiezuiniger en
voorzien van alternatieve ventilatiesystemen. Al deze factoren
samen kunnen ervoor zorgen dat het trekvermogen van de
schoorsteen ontoereikend is.

Haal het maximum uit uw
oude haard dankzij een
exodraft rookgasventilator
We denken vaak dat we iets
verkeerds doen wanneer ons hout
geen vlam wil vatten. Problemen
met aansteken kunnen ontstaan
door foutief gebruik of slechte
kwaliteit van brandstof, maar in
de meeste gevallen komt dit
door onvoldoende trek in de
schoorsteen.

Wil het vuur
maar niet aan?
Als u problemen ervaart met het aansteken van het vuur,
komt dat mogelijk door onvoldoende trek in uw schoorsteen.
Er zijn diverse oorzaken, maar dit zijn de meest voorkomende:
	De schoorsteen is te kort of niet goed in verhouding.
	Door de weersomstandigheden ontstaat er neerwaartse trek
in de schoorsteen.
	Het temperatuurverschil binnenin de schoorsteen en
buiten is niet groot genoeg.
	Er staan grote bomen of gebouwen dichtbij de opening van
de schoorsteen.
	De woning bevindt zich in een lager gelegen gebied.

Werking van een
rookgasventilator
Het exodraft rookgasventilatiesysteem
bestaat uit een rookgasventilator
in combinatie met een
bedieningsapparaat om de
snelheid te regelen waardoor u
de controle hebt over de trek in de
schoorsteen. De rookgasventilator
kan gemakkelijk bovenop de
schoorsteen worden geplaatst
en worden geopend voor
reiniging en onderhoud. Een
exodraft ventilator is betrouwbaar,
heeft een stille werking en bovendien een
lange levensduur. Onze ventilatoren zijn geschikt
voor constante temperaturen tot 250 ºC.

Herkenbaar?
Problemen met het vuur aansteken
Rook in uw woonkamer
Roetaanslag op deurglas
Het vuur gaat niet aan of dooft snel
	Roet en hinderlijke geuren komen vrij uit de kachel/haard

De oplossing is simpel!
Met een exodraft rookgasventilator kunt u de trek in de schoorsteen
aanpassen aan uw noden zodat u kunt rekenen op een optimaal
trekvermogen zelfs voordat u het vuur aansteekt. Zo kunt u
voortaan nog meer genieten van een heerlijk comfortabele en
knusse haard of houtkachel.
De rookgasventilatoren zijn geschikt voor gebruik bij open en
gesloten haarden en kunnen worden geïnstalleerd op zowel
schoorstenen in baksteen als metaal.
De installatie van een rookgasventilator verloopt heel eenvoudig
en kan worden uitgevoerd door uw dichtstbijzijnde verdeler van
haarden/kachels of een geregistreerde HETAS installateur.

Vuur aansteken
zonder problemen
Met een exodraft rookgasventilator hebt u altijd de controle
over uw schoorsteentrek ongeacht de weersomstandigheden
of andere externe invloeden.
Omdat er nu veel sneller een vonk ontstaat, komen er veel
minder partikels in de atmosfeer vrij, wat een goede zaak is
voor u en het milieu.
Voordelen van een exodraft rookgasventilator
	Onze ventilatoren zijn geschikt voor constante
temperaturen tot 250 ºC.
Zuiverdere verbranding en betere brandstofzuinigheid
Gezonder binnenklimaat
Snel en gemakkelijk aansteken van vuur
Geen rook of hinderlijke geuren in huis
Voorkomt condensatie in de schoorsteen
Voorkomt ongevallen door koolmonoxidevergiftiging
Vermindert aanzienlijk het risico op schoorsteenbranden
Een rookgasventilator zorgt voor het uitblazen van 80 %
van de rookdeeltjes
Uit een onderzoek dat in 2014 door een bekend Deens
technologisch instituut is uitgevoerd, blijkt dat een
rookgasventilator 80 % van de rookdeeltjes verwijdert die
anders binnenin de woning vrijkomen. Het resultaat? Een
zuiverder en gezonder binnenklimaat.

exodraft
rookgasventilatoren
zijn geschikt voor alle
typen schoorstenen
en kunnen met diverse
bedieningsapparaten
(met of zonder draad)
worden geleverd.

exodraft rookgasventilatoren zijn beschikbaar in een
RSV- en een RS-model voor vaste brandstoffen en
bestaan ook in verschillende afmetingen. Het RSVmodel heeft een verticale uitblaas, terwijl het RS-type
over een horizontale uitblaas beschikt.
Beide modellen zijn geschikt voor alle gebruikelijke
kachelmerken en passen op elk formaat van haard of
kachel. Met de bediening voor de ventilator kunt u de
schoorsteentrek aanpassen aan uw noden, ongeacht
weer of wind.
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RSV
Omwille van de verticale uitblaas raden
we het RSV-model aan in streken met veel
wind en ook indien de bovenkant van
de schoorsteen zich onder de daknok
bevindt of indien de woning een
strodak of plat dak heeft.
RS
Het RS-model is de ideale keuze indien
de schoorsteen boven het hoogste punt
van het dak uitsteekt. Standaard is dit model
voorzien van een vierkante voetplaat, maar op
aanvraag kan het ook met een achthoekige
voetplaat worden geleverd.
EW41
De EW41 is een draadloos bedieningsapparaat
dat u snel en gemakkelijk installeert aangezien u
geen kabels in uw woonkamer nodig hebt.
EFC18
Het EFC18 bedieningsapparaat is een half
automatische bediening met tal van mogelijke
instellingen, waardoor u moeiteloos de optimale
instelling voor uw haard of kachel vindt.
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Sinds 1957 verkocht exodraft meer dan 300.000 rookgas
ventilatoren en de meeste daarvan zijn momenteel nog altijd
in gebruik. We kunnen een lange lijst met heel wat tevreden
klanten van over de hele wereld voorleggen, die dagelijks op
onze rookgasventilatoren rekenen om het trekvermogen van
hun schoorsteen te optimaliseren.
exodraft rookgasventilatoren maken het dagelijkse leven
gemakkelijker en veiliger. Bovendien dragen ze – dankzij een
gegarandeerde verbeterde verbranding – bij tot een beter
milieu.
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exodraft staat garant voor een uitstekende klantenervaring
vanaf de eerste vraag om inlichtingen tot de levering van een
kwaliteitsproduct en een optimale klantendienst.

www.exodraft.be

