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FAKTA OM EXODRAFT TRENDLOG
TRENDBOARDS DER KAN TILPASSES
Med exodraft Trendlog er det muligt at oprette ”trend-
boards”, der viser relevant data på en overskuelig måde.

Følg din virksomheds energibesparelser over en given 
periode.

OVERVÅG DINE BESPARELSER

Med den enkle og brugervenlige brugerflade er det 
nemt at navigere rundt og finde det du skal bruge.

ENKEL BRUGERFLADE

Konstant overvågning af flow fra varmeveksleren, som 
kan gøre dig opmærksom på potentielle uregelmæssig-
heder i systemet.

OPDAG UREGELMÆSSIGHEDER

Fjernovervågning af varmegenvindingssystemer & røgsugere

Med exodraft Trendlog kan du overvåge dine energibesparelser samt driften af dit varmegenvindingssys-
tem online og i realtid. Trendlog data kan også bruges til at analysere fejl og finde optimeringsmuligheder 
på dit system.



exodraft Trendlog synliggør data fra dit varmegenvindingssystem og/eller røgsugere via letlæselige diagram-
mer. Med den enkle brugerflade og nemme tilpasning er det et uundværligt redskab for enhver virksomhed, 
der benytter et varmegenvindingssystem fra exodraft. 

exodraft Trendlog giver dig overblik 
over:

•  Det daglige energi output (mWh)

•  Vandtemperaturen i og uden for 
veksleren

•  Skorstenstrækket

• Aktuelle ydeevne (kW) 

• mv.

exodraft Trendlog kan også generere et diagram, der viser energiproduktionen i løbet af dagen, måneden eller 
året alt efter, hvad du foretrækker. Trendlog bruges ofte til at forudsige fejl, der kan opstå i systemet eller pro-
ducere et detaljeret diagram over udvalgte parametre. Det er muligt at oprette flere trendboards med data, der 
er tilpasset dine behov:

• Røggastemperatur

•  Røggastemperatur i tilkoblede ovne

•  Aktuelt undertryk i skorstenen

•  Vandflow i det hydrauliske system

• Røgsugerhastighed

www.exodraft-varmegenvinding.dk
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Hvem er exodraft?
exodraft er en dansk virksomhed, der fremstiller og 
udvikler varmegenvindings- og røgsugersystemer til 
forskellige industrier og private forbrugere verden over.

En klar mission: 
Vi ønsker at udvikle og sælge varmegenvindings- og 
røgsugningssystemer af højeste kvalitet. Vores mål er 
effektivt at genvinde energi, der ellers ville gå tabt, så 
man derved sparer omkostninger og beskytter miljøet.

Omfattende viden: 
Vores systemløsninger bygger på mere end 60 års 
erfaring inden for skorstenstræksteknologien, såvel som 
omfattende viden om forholdet mellem forbrænding og 
skorstenstræk.

ISO-certificeret kvalitet:
Hos exodraft går vi ikke på kompromis med kvaliteten. 
Vores løsninger er fremstillet i overensstemmelse med 
ISO 9001 og udviklet med fokus på maksimal sikkerhed 
og effektivitet. 

Besøg vores hjemmeside for mere information:
www.exodraft-varmegenvinding.dk


