Røykgassystem til flerfamilieshus
Garantert løsning som motvirker røyk
og sot i leiligheten

Alltid riktig trekk

Ved bruk av exodrafts røyksugersystem kan en opprettholde riktig trekk uten hensyn til dimensjonering
av røykrør, fyringsmåte eller antall ildsteder som benyttes.

Problem
Det finnes mange ildsteder som ikke kan benyttes på
grunn av dårlig trekk. Mange kan ikke benytte ildstedet på grunn av røykinnslag og nedsoting ved fyring.
Det trekker spesielt dårlig ved opptenning og idet
ilden er i ferd med å dø ut.
Dersom den som fyrer ikke selv har problemet så kan
det være at naboene har det. Et tilbakevendende problem er at de øverste leilighetene får røykinnslag fra
leiligheter under. Dagens krav til avtrekksventilasjon
skaper også ofte problemer i og med at luftinntakene er dimensjonert for små og friskluft hentes ned
gjennom skorsteinen. Dette resulterer i noen tilfeller i
fyringsforbud og dermed også et verditap på boligen.

Løsninger
exodraft tilbyr ulike løsninger på problemene. Ved
boligforhold hvor flere leiligheter er koblet på samme
skorstein kan vi tilby automatikksystemer som tar
hånd om kapasitetsreguleringen automatisk ut ifra
hvor mange det er som fyrer. Systemet sørger for at
det er konstant trekk i skorsteinen, så det ikke oppstår
lukt eller røykutslag i leiligheten.
Kontakt exodraft eller en av våre forhandlere for å
finne den beste løsningen på deres problemer.

Vanlige systemkomponenter

Automatikk EBC 20

Røyksuger RSV

XTP- trykkføler.

yy 2 års garanti
yy Teknisk hjelp ved dimensjonering

exodrafts brede produktprogram er skapt på bakgrunn av 50
års erfaring og kunnskap om forbrenning og trekk i skorsteinen.

Alle exodrafts produkter er utførlig dokumentert etter
gjeldende nasjonale og internasjonale normer og selges i mer
enn 40 land – både til private og til industrien.
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Produktene våre er kjent for høy sikkerhet og kvalitet, og vi
bidrar til å sette standarder og krav til skorsteinstrekk.

