
Inteligentní
ovladač pro krb

- V kombinaci s komínovým 
ventilátorem exodraft



PLNÁ KONTROLA
Xzense vám dává plnou kontrolu nad krbem a pomůže dosáhnout 
krásného „plápolání ohně“ a optimálního tahu komína, a to bez 
ohledu na vnější faktory, jako je počasí.

SNADNÉ ZAPALOVÁNÍ A PŘIKLÁDÁNÍ DŘEVA
Díky kombinaci zařízení Xzense a komínového ventilátoru je 
zapalování krbu a přikládání hračkou.

MENŠÍ ÚNIK KOUŘE
Zařízení Xzense vám pomůže snížit množství kouře a dalších 
nežádoucích částic, které z krbu unikají do vašeho pokoje.

LEPŠÍ A ČISTŠÍ SPALOVÁNÍ
Použitím zařízení Xzense dosáhnete lepšího a čistšího spalování, 
protože je zajištěno optimální přivádění vzduchu do krbu.

RYCHLEJŠÍ VYTÁPĚNÍ
Díky vylepšenému spalování se váš pokoj vyhřeje rychleji.

VÝHODY POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ XZENSE:

Kompletní řešení:

Váš současný ocelový
nebo cihlový komín

Příruba
(pouze u ocelového komínu)

Xzense

Napájecí jednotka

Krycí plech

Izolační deska

Tlumiče vibrací

- Komínový ventilátor exodraft
(vyobrazen model RS-009) 



Díky zařízení Xzense je 
zapálení ohně v krbových 
kamnech snadné a přidání 
dalšího palivového dříví není 
problém.

Xzense – to dává smysl

“

Pomocí ovládacího zařízení Xzense (ve spojení se sys-
témem komínového ventilátoru exodraft) můžete získat 
plnou kontrolu nad krbem a maximální pohodlí. 

Již žádné potíže při zapalování a přikládání do krbu. Jed-
iným stisknutím tlačítka na samotném zařízení Xzense 
nebo na telefonu (prostřednictvím speciální aplikace 
Xzense) budete mít v krbu „dokonalý oheň“. To vše bez 
ohledu na venkovní teplotu, tlak vzduchu, rychlost vět-
ru, směr větru a další faktory počasí a ročního období, 
které mají vliv na tah komínu a tím i fungování krbu. 

Mezi další výhody patří menší únik kouře, lepší a čistší 
spalování, efektivnější spotřeba paliva a rychlejší vy-
tápění. Jinými slovy, Xzense dává smysl.

Micro USB pro nabíjení

86 mm na šířku
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Gecko  
868 Mhz

Fakta o zařízení Xzense
OPTIMALIZOVANÝ DOSAH BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU
(VÍCE NEŽ 18 METRŮ*)
Zajištění dobrého dosahu bezdrátového připojení může být v 

moderních budovách problémem. Optimalizovali jsme

bezdrátový protokol pro zařízení Xzense tak,

aby signál lépe pronikal betonovými

zdmi a podobnými překážkami.

KAPACITNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ 
Přes své malé provedení je zařízení Xzense 

vybaveno kapacitním dotykovým displejem o 

úhlopříčce 2,83 palce a rozlišení 320 × 240 

pixelů.

KOMPATIBILITA S VAŠÍM KRBEM
Zařízení Xzense může být použito s 

libovolnými kamny nebo krbem.

DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIÍ
Na plné nabití vydrží zařízení Xzense 

při normálním používání až dva 

měsíce. Baterie Li-Po se nabíjí pomocí 

standardní USB nabíječky s micro USB 

připojením. Provoz je možný i během nabíjení.

*V závislosti na překážkách

    Podívejte se na naše stručná ukázková videa:

xzense.com/video



Funkce samoučení, která vám pomůže přizpůsobit 
se různým povětrnostním a teplotním podmínkám a 
zároveň snížit emise částic.

eXotelligence je inteligentní operační systém, který 
ukládá data z předchozích hoření a pomůže na 
základě povětrnostních podmínek a teploty vytvořit 
co nejlepší tah komína automatickým nastavením 
rychlosti komínového ventilátoru. 
Inteligentní úpravy po jednotlivých krocích rovněž 
přispívají ke snížení emisí částic až o 20 %.

eXotelligence

Připojte svůj telefon k zařízení Xzense 
prostřednictvím funkce Bluetooth a 
pomocí speciální aplikace Xzense pro 
systém iOS nebo Android ovládejte 
svůj krb.

Bývalo obtížné získat 
dostatečný tah v komíně 
a zapálit oheň; nyní stačí 
stisknout tlačítko na zařízení 
Xzense.

“
Zapnutí/
vypnutí



Více se dozvíte na adrese:
www.xzense.com

 Plnou kontrolu nad krbem na dosah ruky

 Snadnější zapalování a přikládání do krbu

 Menší únik kouře do místnosti

 Lepší spalování

 Rychlejší vytápění

Sledujte společnost exodraft 
na síti Facebook.

Naskenujte níže uvedený kód QR a 
podívejte se na ukázkové video:

V kombinaci s komínovým ventilátorem exodraft
zařízení Xzense poskytuje:


