
Lue lisää osoitteesta: 

www.xzense.com

 Täyden hallinnan tulisijaasi

 Helpomman sytytyksen ja tulipesän uudelleentäytön

 Vähemmän savua huoneeseen

 Paremman palamisen

 Nopeamman lämmityksen

exodraft  
Facebookissa

Skannaa  alla oleva QR-koodi 
katsoaksesi esittelyvideomme:

TÄYSI HALLITTAVUUS

Xzense antaa sinulle täyden hallinnan tulisijaasi ja auttaa 

saavuttamaan kauniin liekin ja optimaalisen savuhormin 

vedon riippumatta ulkoisista tekijöistä kuten säästä.

HELPPO SYTYTTÄÄ JA LISÄTÄ POLTTOPUUTA 

Xzense ja savuhormipuhallin yhdessä tekevät tulen             

sytyttämisestä ja tulisijan täyttämisestä lastenleikkiä.

VÄHEMMÄN SAVUN KARKAAMISTA

Xzense auttaa vähentämään huoneeseen päätyvän savun ja 

muiden tulisijasta lähtevien ei-toivottujen pienhiukkasten 

määrää. Vähentää sisätilan pienhiukkasia 80 %.

PAREMPI JA PUHTAAMPI PALAMINEN

Käyttämällä Xzensea palaminen on parempaa ja puhtaampaa, 

koska korvausilman määrä tulisijaan on varmistettu. Vähentää 

ulkoilman pienhiukkasia 20 %.

NOPEAMMAN LÄMMITYKSEN

Paremman palamisen vuoksi huone lämpenee nopeammin.

Xzensen käytön edut

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Älykäs kaukosäädin 
tulisijaasi

 - yhdessä exodraft-
savukaasuimurin kanssa

 exodraft-savukaasuimuri ja Xzense mahdollistavat:                                      

Nykyinen teräs-  
tai tiilihormisi

Laippa  
(vain teräksisiin savuhormeihin)

Xzense

Ohjausyksikkö

Suojalevy

Eristyslevy

Tärinänvaimentimet

exodraft-savukaasuimuri                                               
(kuvassa malli RS-009)



Itseoppimistoiminto, joka auttaa Xzense-ohjainta 

sopeutumaan erilaisiin sää- ja lämpötilaolosuhteisiin 

vähentäen samalla hiukkaspäästöjä.

eXotelligence on älykäs käyttöjärjestelmä, joka 

tallentaa aiempien polttojen tietoja ja auttaa 

luomaan parhaan mahdollisen savuhormin vedon 

säätämällä savukaasuimurin nopeutta automaatti-

sesti sääolojen ja lämpötilan perusteella. Älykkäät 

asteittaiset säädöt auttavat myös vähentämään 

hiukkaspäästöjä entisestään.

Gecko  
868 Mhz

Xzensen avulla tulen 
sytyttäminen tulipesään 
on helppoa ja puiden 
lisääminen vaivatonta.

Tietoja Xzensesta
OPTIMOITU LANGATON KANTAMA

Hyvän langattoman yhteyden saavuttaminen voi olla haaste 

nykyaikaisissa rakennuksissa. Olemme optimoineet Xzensen 

langattoman protokollan niin, että signaali pystyy paremmin 

läpäisemään betoniseinät ja muut vastaavat esteet.

KAPASITIIVINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Huolimatta pienestä koostaan Xzense on 

varustettu 2,83 tuuman kapasitiivisella 

kosketusnäytöllä, jossa on 320 x 240 pikselin 

resoluutio.

YHTEENSOPIVA TULISIJASI KANSSA

Xzense-laitetta voidaan käyttää 

minkä tahansa tulisijan kanssa.

PITKÄ AKUNKESTO

Täydellä latauksella Xzense-ohjauspaneeli 

voi kestää jopa kaksi kuukautta 

normaalissa käytössä. Li-Po-akku 

ladataan tavallisella USB-laturilla, 

jossa on mikro-USB-liitäntä. 

Käyttö on mahdollista latauksen 

aikana.

Xzense – makes sense

eXotelligence

Yhdistä puhelimesi Xzenseen 

Bluetoothilla ja käytä Xzense-

mobiilisovellusta iOS:lla 

tai Androidilla ohjataksesi 

tulipesääsi.

Aiemmin oli vaikeaa 
saada riittävästi 
vetoa savuhormiin 
tulen sytyttämiseksi 
– nykyään riittää, kun 
painamme nappulaa 
Xzensessä.

“

“

Xzense-ohjauspaneelilla (kun käytössä on 

exodraft-savukaasuimurijärjestelmä) voit hallita 

täydellisesti takkaasi.  

Ei enää vaivaa tulisijan sytytyksestä ja puiden 

lisäämisestä. Vain painiketta napauttamalla, joko 

Xzense-ohjauspaneelissa tai puhelimessa Xzense-

sovelluksen kautta, saat tulisijaasi täydellisen 

liekin. Näin käy riippumatta ulkolämpötilasta, 

ilmanpaineesta, tuulen nopeudesta, tuulen 

suunnasta ja muista säiden sekä vuodenaikojen 

ilmiöistä, jotka vaikuttavat savuhormin vetoon ja 

siten tulisijan toimintaan.

Lisäetuna sisälle ei enää tule savua, saat 

tulisijaasi paremman ja puhtaamman palamisen, 

tehokkaamman polttoaineen kulutuksen (puita 

ei tarvitse polttaa yhtä paljon) sekä nopeamman 

lämmityksen. Toisin sanoen: Xzense – makes sense!

Katso ohjevideomme:

xzense.com/video

Micro-USB lataamiseen

Leveys 86 mm
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