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Fjärrstyrd övervakning av exodraft värmeåtervinningssystem & skorstensfläktar
Med exodraft trendlog kan du övervaka din energibesparing och totala värmeåtervinning online och i
realtid. Trendlog data kan också används för att analysera fel och hitta förbättringsalternativ för ditt system.

FAKTA OM EXODRAFT TRENDLOG
ANPASSNINGSBARA TRENDBOARDS
Med exodrafts trendlog är det möjligt att sätta upp flera
boards som visar specifika data på det mest relevanta
viset.

SPÅRA ENERGIN
Övervaka ditt företags energianvändning och hur
mycket som sparas under en bestämd period.

ENKLARE ATT SPÅRA AVVIKELSER
Ständig övervakning av flödet från värmeväxlare som
kan varna dig vid eventuella avvikelser i systemet.

ENKELT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Med sitt enkla och intuitiva användargränssnitt är det lätt
att navigera och hitta det du söker.

exodrafts trendlog åskådliggör data från ditt exodraft värmeåtervinningssystem och/eller din skorstensfläkt
genom överskådliga diagram. Med det enkla användargränssnittet och lätta anpassningen är den ett måste för
de verksamheter som använder ett värmeåtervinningssystem från exodraft.
exodraft Trendlog ger dig
överblick av:
• Det dagliga uttaget av MWh
• V
 attentemperaturen in i och ut från
växlaren
• Tryckförhållande för skorstensdraget
• Nuvarande prestanda (KW)
• Och mer

Exodrafts trendlog kan också upprätta diagram som visar energiproduktionen under dagen, månaden eller
året, beroende på vad du vill veta. Trendloggen används ofta för att förutspå fel som kan uppstå i systemet eller
upprätta ett detaljerat diagram över valda parametrar. Det är möjligt att konfigurera flera trendboards med data
som anpassas efter dina behov, till exempel:
• Rökgastemperatur
• Rökgastemperatur i installerade ugnar
• Aktuellt undertryck i skorstenen
• Vattenflöde i hydraulsystem
• Skorstensfläktens hastighet

www.exodraft-varmeatervinning.se

Vem är exodraft?

Omfattande kunskaper:

exodraft är ett danskt företag som tillverkar och utvecklar
värmeåtervinning- och skorstenssystem för olika sorters
industrier och privatanvändare världen över.

Vårt system bygger på 60 års erfarenhet inom skorstensteknik
och omfattande kunskaper om förhållandet mellan
förbränning och skorstensdrag.

En tydlig mission:

ISO-certifierad kvalitet:

Vi vill utveckla och sälja värmeåtervinningssystem och
mekaniska avgassystem av högsta möjliga kvalitet. Våra
system ska effektivt återvinna annars bortslösad energi och
därigenom hjälpa till att skydda miljön.

Vi på exodraft förbättrar och utvecklar ständigt våra produkter.
Kvalitet och dokumentation är två av hörnstenarna i
tillverkningen av våra systemlösningar. Vi är ISO9001-certifierade
vilket är skälet till att vi kan dokumentera vår höga kvalitet.

För ytterligare information
besök våra webbsidor:
https://www.exodraft-varmeatervinning.se/

DK: exodraft a/s

NO: exodraft a/s

DE: exodraft a/s

Industrivej 10

Storgaten 88

Niederlassung Deutschland

DK-5550 Langeskov

N-3060 Svelvik

Soonwaldstr. 6

Tel: +45 7010 2234

Tel: +47 3329 7062

DE-55569 Monzingen

Fax: +45 7010 2235

info@exodraft.no

Tel: +49 (0)6751 855 599-0

info@exodraft.dk

www.exodraft.no

Fax: +49 (0)6751 855 599-9

www.exodraft.dk

info@exodraft.de

SE: exodraft a/s

UK: exodraft Ltd.

FR: exodraft sas

Kalendevägen 2

24 Janes Meadow, Tarleton

78, rue Paul Jozon

SE-302 39 Halmstad

GB-Preston PR4 6ND

F-77300 Fontainebleau

Tlf: +46 (0)8-5000 1520

Tel: +44 (0)1494 465 166

Tel: +33 (0)6 3852 3860

info@exodraft.se

Fax: +44 (0)1494 465 163

info@exodraft.fr

www.exodraft.se

info@exodraft.co.uk

www.exodraft.fr

www.exodraft.co.uk

0419

www.exodraft.de

