
Intelligent 
fjernbetjening til  

dit ildsted
- i kombination med en 

 exodraft røgsuger



FULD KONTROL

Xzense giver dig fuld kontrol over din pejs og hjælper dig med 

at opnå et smukt “flammebillede” og optimalt skorstenstræk, 

uanset eksterne faktorer som for eksempel vind og vejr.

NEMT AT TÆNDE OP OG GENFYRE

Kombinationen af Xzense og en røgsuger gør det legende let 

at tænde op i pejsen og fylde mere brænde på. Slut med møje 

og besvær.

MINDRE RØGUDSLIP

Xzense hjælper dig med at nedbringe mængden af røg 

og andre uønskede partikler, der finder vej ind i stuen fra 

ildstedet. 80% reduktion af indendørspartikler.

BEDRE OG RENERE FORBRÆNDING

Ved at bruge Xzense opnår du en bedre og renere forbrænding, 

da den optimale tilførsel af forbrændingsluft til ildstedet sikres. 

20% reduktion af udendørspartikler.

HURTIGERE OPVARMNING

Den forbedrede forbrænding medfører hurtigere opvarmning 

af rummet.

Fordele ved Xzense

Den komplette løsning:

Din nuværende stål-  
eller murstensskorsten

Flange 
(kun til stålskorsten)

Xzense

Strømforsyning

Dækplade

Isoleringsplade

Vibrationsdæmper 

exodraft Røgsuger 
(model RS-009 vist)



Med Xzense er det utroligt 
nemt at tænde op i 
brændeovnen og fylde mere 
brænde på.

Xzense – makes sense

“

Med Xzense (i kombination med en exodraft 

røgsuger), får du fuld kontrol over pejsen og maksi-

mal komfort.

Ikke mere bøvl med at tænde op i pejsen og gen-

fyre. Med blot et tryk på en knap, enten på selve 

Xzense-betjeningspanelet eller på din telefon eller 

tablet (via Xzense App), opnår du et perfekt ”flam-

mebillede” i din pejs – hver gang. Dette er uanset 

udendørstemperatur, lufttryk, vindhastighed, vin-

dretning samt andre eksterne faktorer forbundet 

med vejr og årstid, der kan påvirke trækket i skorste-

nen og dermed pejsens ydeevne.

Yderligere fordele er mindre røgudslip, bedre og re-

nere forbrænding, mere effektiv brændselsøkonomi 

og hurtigere opvarmning. Med andre ord, ’Xzense 

makes sense’.

Micro-USB til opladning

86 mm (Bredde)
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Gecko  
868 Mhz

Fakta om xzense
STÆRK TRÅDLØS RÆKKEVIDDE (18+ METER*)

Det kan være en udfordring at opnå en god trådløs 

rækkevidde i moderne byggerier. Vi har optimeret den 

trådløse protokol for Xzense, så signalet bedre kan trænge 

igennem betonvægge og lignende forhindringer.

KAPACITIV TOUCH-SKÆRM 

På trods af sin lille størrelse er Xzense 

udstyret med en 2,83-tommers kapacitiv 

touch-skærm med en opløsning på 320x240 

pixel.

KOMPATIBEL MED DIT ILDSTED

Xzense kan bruges til alle 

brændeovne og pejse.

LANG BATTERILEVETID

Med en fuld opladning har Xzense en 

batterilevetid på op til to måneder ved 

normal brug. Li-Po batteriet kan 

genoplades med en standard 

USB-oplader med mikro-USB stik. 

Det er muligt at betjene Xzense under 

opladning.

*afhængig af forhindringer

       Se vores Quick Guide videoer:                  

xzense.com/video



Selvlærende funktion, der hjælper med tilpasning til 

forskellige vejr- og temperaturforhold, samtidig med 

at den reducerer partikeludledning.

eXotelligence er det intelligente styresystem, der 

gemmer data fra tidligere optændinger og hjælper 

dig med at skabe det bedst mulige træk i skorstenen 

ved automatisk at justere røgsugerens hastighed 

efter gældende vejrforhold. Disse intelligente, 

gradvise justeringer hjælper også med yderligere at 

reducere partikeludledningen med op til 20%.

eXotelligence

Tilslut din telefon til Xzense via 
Bluetooth og brug vores Xzense 
App til iOS eller Android til at styre 
dit ildsted fra telefonen.

Førhen var det vanskeligt 
at få tilstrækkeligt træk i 
skorstenen og gang i ilden. 
Nu trykker vi bare på en 
knap på Xzense.

“
Tænd/Sluk



Læs mere på:

www.xzense.com

 Fuld kontrol over dit ildsted for maksimal komfort

 Nem optænding og genfyring af pejsen

 Mindre røgudslip i rummet 

 Bedre forbrænding

 Hurtigere opvarmning 

Find exodraft 
på Facebook.

Scan QR-koden herunder for at se 
demonstrationsvideoer:

I kombination med en exodraft røgsuger, 

sørger Xzense for:                             


