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- for alle brændeovne og pejseindsatse



Når du erstatter en gammel brændeovn med 

en ny, kan du ofte komme ud for, at der ikke er 

tilstrækkeligt træk i i skorstenen. Det betyder, at 

røg, sod og ubehagelige lugte ender i dagligstuen 

til stor gene for dig.

Dårligt træk kan til dels skyldes, at skorstenen er for lav eller 
høj, men det er også resultatet af de nye, energioptimerede 
brændeovne, der lukker mindre varme ud i skorstenen. Træk 
udvikler sig som resultat af forskellen mellem varmen i skorstenen 
og kulden udenfor, og er denne forskel for lille, opstår der intet 
træk, hvilket giver problemer.

Samtidig er vores boliger blevet bedre isoleret, mere energi
effektive og alternativt ventileret. Alle disse faktorer kan bidrage 
til utilstrækkeligt naturligt skorstenstræk.

Få mere glæde af din  
nye brændeovn med  
en exodraft røgsuger



Mange mener, at de må gøre 

noget forkert, når de tænder op. 

Mens problemer med optænding 

kan skyldes forkert eller dårligt 

brændsel, skyldes det i de 

fleste tilfælde utilstrækkeligt 

skorstenstræk.

Hvis du har problemer med optændingen på grund 

af et utilstrækkeligt træk i skorstenen, kan der 

være flere grunde til dette.

De mest almindelige årsager er:  
   Skorstenen er for kort, for lang eller på andre måder 

forkert dimensioneret
  Vindnedslag i skorstenen
   Utilstrækkelig temperaturforskel mellem røggassen og 

den kolde luft udenfor 
   Store træer eller bygninger tæt på toppen af skorstenen
   Huset og skorstenen ligger i en dal

Hvis ilden ikke 
vil fænge

Få det optimale ud af din 
gamle brændeovn med 
en exodraft røgsuger



Et røgsugersystem fra exodraft 

består af en røgsuger, der 

er tilsluttet manuel eller 

halvautomatisk regulering, så 

skorstenstrækket kan tilpasses 

efter behov. Røgsugeren instal-

leres nemt oven på skor-

stenen og kan tolerere 

konstante temperaturer op 

til 250 ºC. 

exodrafts 
røgsuger system

Oplever du nogensinde...
  Besvær med at tænde op
  Røg i stuen
  Tilsodet ovnlåge
   Ild, der går ud af sig selv
  Sod og lugt fra pejsen/brændeovnen



Med et røgsugersystem fra exodraft kan du justere 
skorstens trækket efter behov, så det er optimalt i samme 
øjeblik, du tænder op. Det giver dig mere tid til at hygge 
omkring pejsen eller brændeovnen.

Røgsugerne er beregnet til både åbne og lukkede ildsteder 
og passer i murede skorstene såvel som dobbeltvæggede 
stål skorstene.
Det er enkelt at installere en røgsuger, og det kan gøres af 
din nærmeste autoriserede installatør.

Den enkle løsning



Med et exodraft røgsugersystem har du altid styr på skorstens
trækket uanset vejrforhold og andre påvirkninger.

Fordi ilden får meget hurtigere fat, forsvinder færre partikler op i 
atmosfæren, hvilket er en fordel for både mennesker og miljø.

Fordele ved at installere en røgsuger fra exodraft:
  Bedre forbrænding og brændselsøkonomi
  Sundere indeklima
  Hurtig og nem optænding
  Ingen røg eller lugt
  Brænder rent
  Forebygger kondens i skorstenen
  Reducerer betydeligt risikoen for skorstensbrand

Røgsugeren fjerner 80% af røgpartiklerne
En undersøgelse fra 2014 foretaget af et officielt dansk  institut 
viser, at en røgsuger fjerner 80% af de røgpartikler, der ellers ville 
ende indenfor. Resultatet er et renere og sundere indeklima.

Det er hurtigt og 
nemt at tænde op

exodraft røgsugere er 
egnet til alle skorstens typer 

og kan leveres med både 
trådløs og ledningsført 

betjening.



RSV
RSV modeller anbefales til brug i  områder 
med megen blæst. Hvis skorstenen ender 
under tagryg, eller hvis bygningen har 
stråtag, anbefaler vi RSV røgsugeren på 
grund af det lodrette afkast.

RS
RS modeller leveres som standard  
med firkantede bundplader men fås  
også med ottekantede bundplader.
exodraft røgsugere er egnet til alle 
skorstens typer og kan leveres med 
både trådløs og ledningsført betjening.

XZENSE
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.

EFC16
Med EFC16 reguleres røgsugermotoren trinløst 
og røgsugerens kapacitet kan derved varieres fra 
25100 %. 

EFC18
EFC18 er en manuel styring med 9  indstil
linger, der gør det nemt at finde det optimale 
indstillingsniveau til optænding, genfyring og 
almindelig fyring.

exodraft røgsugere fås i to modeller til brug med 

fast brændsel. RSV modellen har lodret afkast, 

mens RS modellen har vandret afkast.

Hvis skorstenen ender over tagryg finder begge 

typer anvendelse. Begge modeller fås i forskellige 

størrelser, så de matcher ethvert behov. 

XZENSE

RSV

RS

EFC18

EFC16



Siden 1957 har exodraft solgt over 300.000 
røg sugere, hvoraf størstedelen stadig er i 
drift. Vi har en lang række tilfredse kunder 
verden over, der dagligt bruger vores 
røgsugere til at forbedre skorstenstrækket. 

exodraft røgsugere gør folks liv lettere 
og sikrere, og den garanteret forbedrede 
forbrænding er med til at beskytte miljøet.

exodraft garanterer en god kunde-
oplevelse fra den første forespørgsel til 
produktets kvalitet og den efterfølgende 
service.

exodraft A/S 
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel:  +45 7010 2234
Fax:  +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk
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