
Smartkontroll til 
ildstedet ditt 

- i kombinasjon med exodraft 
røyksuger



FULL KONTROL
Xzense gir deg full kontroll over ildstedet og hjelper deg til å 
oppnå et vakkert “flammebilde” og et optimalt pipetrekk uansett 
eksterne faktorer, som for eksempel været.

ENKEL OPPTENNING OG VEDFYRING
Kombinasjonen av xzense og røyksuger gjør opptenning og fyring 
enklere.

MINDRE RØYKUTVIKLING
Xzense bidrar til å redusere mengden røyk og andre uønskede 
partikler som trenger inn i rommet fra ildstedet. 80% reduksjon av 
partikler innendørs.

BEDRE OG RENERE FORBRENNING
Ved å bruke xzense oppnår du en bedre og renere forbrenning 
ettersom en optimal luftforsyning til ildstedet sikres. 20% 
reduksjon av partikler utendørs

RASKERE OPPVARMING
På grunn av den forbedrede forbrenningen, vil rommet varmes 
opp raskere.

Fordeler ved å bruke xzense

Den komplette løsningen:

Stål- eller murpipe

Flens 
(kun til stålpipe)

Xzense

Strømenhet

Dekkplate

Isolationsplate

Vibrasjonsdemper 

exodraft Røyksuger 
(model RS-009 shown)



Med xzense vil fyring 
i vedovn være enkelt, 
og det vil ikke være et 
problem å legge på mer 
ved.

Xzense – makes sense

“

Med en xzense-kontroll (i kombinasjon med et ex-

odraft røyksugersystem), oppnår du full kontroll over 

ildstedet og maksimal komfort.

Ikke noe mer styr når du tenner opp og fyrer på ildst-

edet. Med et klikk på en knapp, enten på xzense selv 

eller på telefonen (via  xzense-app’en), får du et perfekt 

«flammebilde» i ovnen. Dette gjelder uansett utetem-

peratur, lufttrykk, vindhastighet, vindretning og andre 

vær- og sesongfaktorer som påvirker pipetrekket og 

dermed hvordan ildstedet fungerer.

Bonusfordeler er mindre røykutvikling, bedre og re-

nere forbrenning, mer effektiv drivstofføkonomi og 

raskere oppvarming. Med andre ord; xzense makes 

sense.

Micro-USB for ladning

86 mm (Bredde)
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Gecko  

868 Mhz

Fakta til Xzense

OPTIMERTE TRÅDLØSE REKKEVIDEN (18+ METER*)

Det å oppnå en god trådløs rekkevidde kan være en utfordring 

i moderne bygninger. Vi har optimert den trådløse protokollen 

til xzense slik at signalet er i bedre stand til å penetrere 

betongvegger og andre slike hindringer

KAPASITIV BERØRINGSSKJERM 

Kapasitiv berøringsskjerm til tross for en liten 

formfaktor: Xzense er utstyrt med en kapasitiv 

berøringsskjerm på 2.83 tommer med 320x240 

pikseloppløsning. 

KOMPATIBEL MED DITT ILDSTED

Xzense kan brukes med enhver ovn 

eller peis.

LANG BATTERILEVETID

Når fulladet Xzense kan vare i opptil to 

måneder ved normalt bruk. Li-po-batteriet 

lades via en standard USB-lader med 

mikro-USB-kontakt. Bruk er mulig 

under lading

*avhengig av hindringer

        Se hurtigguide-videoer på                 

xzense.com/video



Selvlærende funksjon som hjelper deg med å tilpasse 
etter ulike vær- og temperaturforhold mens den reduser-
er partikkelutslipp

Exotelligence er det intelligente operativsystemet som lagrer 

data fra tidligere opptenninger og som hjelper deg med å 

skape det best mulige pipetrekket ved å automatisk justere 

hastigheten på røyksugeren basert på værforhold og temper-

atur. De intelligente, trinnvise justeringene bidrar også med å 

ytterligere redusere partikkelutslipp med opptil 20%.

eXotelligence

Koble telefonen til xzense via 

Bluetooth og bruk den dedikerte 

xzense-appen for iOS og Android 

til å kontrollere ildstedet ditt.

Det pleide å være vanskelig 
å få nok trekk i pipen til å få 
i gang ilden; nå trykker vi 
bare på en knapp på xzense.“

On/Off



Lær mer på:

www.xzense.com

 Full kontroll over ildstedet – via finger touch

 Enklere opptenning og fyring av ildstedet 

 Mindre røykutvikling i rommet 

 Bedre forbrenning

 Raskere oppvarming 

Finn exodraft 
på Facebook.

Skan QR-koden under for å se 
demonstrasjonsvideo:

I kombinasjon med en exodraft røyksuger, 

gir Xzense:                             


