Slimme afstandsbediening voor je
open haard
- In combinatie met een exodraft
schoorsteenventilator

Voordelen van het
gebruik van Xzense
VOLLEDIGE CONTROLE
Xzense geeft jou de volledige controle over je open
haard en helpt je een mooi ogend vuur te creëren,
evenals een optimale schoorsteentrek, ongeacht
externe factoren zoals het weer.
GEMAKKELIJK AAN TE STEKEN EN BRANDHOUT TOE TE VOEGEN

De Xzense en schoorsteenventilator combo maakt het
aansteken en bijvullen van jouw open haard een eitje.

MINDER ROOKVORMING
Xzense help jou om de hoeveelheid rook en andere
ongewenste deeltjes die jouw kamer binnenkomen via
de open haard te verminderen. 80% vermindering van
deeltjes binnenshuis.
BETERE & SCHONERE VERBRANDING
Door het gebruik van Xzense bereik je een betere en
schonere verbranding, omdat een optimale luchttoevoer
van de open haard wordt verzekerd. 20% vermindering
van deeltjes
buitenshuis.
SNELLER OPWARMEN
Vanwege de verbeterde verbranding, zal jouw kamer
sneller opwarmen.

De volledige oplossing
Krachtaandrijving

exodraft schoorsteenventilator
(model Rs-009 afgebeeld)

afdekplaat
Xzense

isolatieplaat

flens (alleen voor stalen
schoorstenen)
trillingsdempers
jouw huidige schoorsteen
van staal of baksteen

“

Met Xzense is het
eenvoudig om vuur te
stoken in je houtkachel,
en meer brandhout
toevoegen is ook geen
probleem

Xzense – makes sense
Met een afstandsbediening van Xzense
krijg je (in samenwerking met een exodraft
schoorsteenventilatorsysteem) de volledige
controle over jouw open haard, met maximaal
comfort.

xzense.com

Je hoeft niet langer te worstelen met het aansteken
en bijvullen van je open haard. Met slechts een
klik op de knop, ofwel op Xzense zelf of op je
telefoon (via de toegewijde Xzense-app) zal de
vlam in jouw open haard het perfecte plaatje
worden. Dit ongeacht de buitentemperatuur,
luchtdruk, windsnelheid, windrichting en andere
weersomstandigheden of seizoensfactoren die
invloed hebben op de schoorsteentrek en daarmee
de werking van de open haard.
Aanvullende voordelen zijn minder rookvorming,
betere en schonere verbranding, efficiënter
brandstofverbruik en snellere verwarming.
In other words, Xzense makes sense.
Micro USB Micro USB om op te laden

86 mm breed

Bekijk onze snelstartvideo’s:

xzense.com/video

Weetjes over Xzense
GEOPTIMALISEERD DRAADLOOS BEREIK (18+ METER*)
Het bereiken van een goed bereik voor draadloze
verbindingen kan een uitdaging zijn in moderne
gebouwen. Wij hebben het draadloze protocol voor
Xzense geoptimaliseerd zodat het signaal beter in staat
is om betonnen muren en andere dergelijke obstakels
te doordringen.
*Afhankelijk van de obstakels
CAPACITIEF TOUCH DISPLAY
Ondanks zijn kleine vormfactor is Xzense
uitgerust met een 2.83 inch capacitief
touch display met 320x240 pixel
resolutie.
COMPATIBEL MET JOUW OPEN HAARD

Xzense kan worden gebruikt met
elke kachel of open haard.
LANGE ACCUDUUR
Wanneer volledig opgeladen kan Xzense
tot wel twee maanden mee met normaal
gebruik. De LiPo-batterij wordt
opgeladen via een standaard
USB-oplader met micro-USBaansluiting. Gebruik tijdens het
opladen is mogelijk

Gecko
868 Mhz

eXotelligence
Zelflerende functionaliteit die je helpt om
aanpassingen te maken aan verschillende
weers- en temperatuursomstandigheden terwijl
deeltjesemissie wordt gereduceerd.
eXotelligence is het slimme besturingssysteem dat
data opslaat van jouw vorige gebruik en je helpt
de best mogelijke schoorsteentrek te creëren door
de snelheid van de schoorsteenventilator automatisch aan te passen op basis van weers- en temperatuursomstandigheden.
De intelligente aanpassingen die in stapjes worden
gemaakt helpen je ook bij het verder reduceren van
deeltjesemissie, tot wel 20 %

“

Het was voorheen lastig om
voldoende trek te creëren in
de schoorsteen en het vuur
aan te wakkeren; nu drukken
we alleen op de knop van
Xzense.
On/Off

Verbind je telefoon met
Xzense via Bluetooth en
gebruik de toegewijde
Xzense-app voor iOS of
Android om je open haard te
regelen.

In combinatie met een exodraft schoorsteenventilator, biedt

Xzense:

 e volledige controle over jouw open haard binnen handD
bereik
Gemakkelijker aansteken en bijvullen van jouw open haard
Minder rookvorming in de kamer
Betere verbranding
Sneller opwarmen

Scan de QR-code hieronder om de
demonstratievideo te bekijken:

Vind exodraft
op Facebook
Leer meer op:

www.xzense.com

