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3 ENKLE TRIN 
TIL REN FORBRÆNDING
DET HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE

Du behøver pratisk talt kun at løfte én finger, 
HWAM® SmartControl™ klarer resten

Modtag en besked 
når det er tid til at lægge 

mere brænde på

Indstil den ønskede 
rumtemperatur 

på app’en

Tænd op som sædvanligt



intelligent heat 

DET GØR VI...

MED HWAM® SmartControl™ 
KAN DU FOKUSERE 

PÅ DE VIGTIGE TING I LIVET 

DINE FORDELE

RENERE

FORBRÆNDING

NYD 

 

50%
SPAR OP TIL 

PÅ DIT BRÆNDEFORBRUG*

NATUREN

SKÅN

Er du træt af at bruge meget tid og energi på at opnå ren 
forbrænding? Med HWAM ®SmartControl™ kan du opnå det 
ved tre enkle trin, hvilket giver dig mere tid til de vigtige ting 
i livet. Læs mere og se vore videoer på www.hwam.dk eller 
besøg din lokale forhandler.  

Det bedste tidspunkt at beskytte naturen var i går. Det næstbedste tidspunkt 
er i dag. Du kan gøre en stor forskel og efterlade et grønnere aftryk til  glæde 
for de næste generationer, ved at indføre små ændringer i dit liv. Du kan 
 begynde med at vælge en HWAM brændeovn med HWAM® SmartControl™.

HWAM® SmartControl™ er et elektronisk system, udviklet i samarbejde med 
DTU (Danmarks Tekniske Universitet), for at hjælpe til at opnå den renest 
 mulige forbrænding.

For at skabe ild er tilstedeværelsen af tre elementer essentiel; den  rette 
 mængde træ, varme og ilt. For at opnå den reneste forbrænding kræves en 
helt  nøjagtig kombination af ilt og den helt rette temperatur. Det afgørende 
er, at temperaturen hurtigst muligt når op på 7500 hvorved risikoen for udslip 
af  gasser og partikler reduceres. Dette niveau er  praktisk talt umuligt at opnå 
manuelt. En brændeovn med HWAM® SmartControl™ vil sikre, at den mest 
optimale kombination opnås automatisk, hvorved man opnår en meget ren 
forbrænding.

Hemmeligheden og forudsætningen for den 
renest mulige forbrænding er den helt rette 
kombination af: ilt + varme + brænde. 

UDEN
HWAM® SmartControl™  

BRÆNDEFORBRUG

OMEDT
HWAM® SmartControl™  

BRÆNDEFORBRUG

SPAR PENGE

* Sammenlignet med en HWAM brændeovn uden HWAM® SmartControlTM
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