
Aduro DraftOptimizer

 Få optimalt
 TRÆK
 i din skorsten

UDVIKLET AFSKORSTENS-FEJERE



MINDRE RØG UD I STUEN LET OPTÆNDING AF BRÆNDEOVNEN

FORBEDRER FORBRÆNDINGEN   
– TRÆKKET KAN JUSTERES 24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUG

MINDRE RØG UD AF SKORSTENEN FREMSTILLET AF RUSTFRI STÅL  
AISI 304

Aduro DraftOptimizer
Kom røg- og lugtgener til livs med Aduro DraftOptimizer. Røgsugeren der skaber det 
nødvendige træk i skorstenen uanset vind og vejr.

Få optimalt træk i din skorsten og mindre røg i nabolaget
Skorstensfejere estimerer, at 15% af de europæiske skorstene er for dårlige til at 
”trække” en moderne brændeovn/pejseindsats. Derfor oplever mange brændeovnsejere 
vanskeligheder på grund af for dårligt træk i skorstenen. 

De typiske problemer er:

•	Problemer med at tænde op

•	Røg i stuen når lågen åbnes

•	Dårlig forbrænding og røg i nabolaget

Aduro DraftOptimizer er løsningen. Røgsugeren installeres oven på skorstenen og sikrer 
et konstant, jævnt træk og reducerer røg- og lugtgener. 

Med Aduro DraftOptimizer får du:

Hvordan fungerer den?
Aduro DraftOptimizer skaber et naturligt træk i skorstenen ved at løfte røgen i skorstenen 
og herefter fortynde den. Dette sikrer et godt træk i skorstenen uanset vejrforhold. 
Udenfor reduceres lugt og røg, idet den mikser frisk luft med røg og dermed fortynder 
røgen op til 25 gange. 

Materiale
Aduro DraftOptimizer er fremstillet af rustfri stål AISI 304 og er let at rengøre og 
vedligeholde. Fås i sort og blank stål. 

Installation – plug and play
Aduro DraftOptimizer er let at montere og kræver ingen specialværktøj. Den installeres 
oven på skorstenen og styres inde fra huset. Den kan monteres på alle runde aftræk 
med	en	indvendig	diameter	på	mellem	Ø146-200	mm.	Til	firkantede	murede	aftræk	op	
til	240x240	mm	fås	en	firkantet	flange	som	tilbehør.	Aduro	DraftOptimizer	fungerer	til	
brændeovne	og	lukkede	pejseindsatse	med	en	maksimal	effekt	på	15 kW	og	kan	klare	
temperaturer op til 500°C.

Passer til både nye og gamle skorstene. 
Fjernbetjent styring fås som tilbehør.
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Specifikationer
Spænding 24 VDC

Omdrejninger 400 - 1.300 RPM

Strømstyrke 1,3 A

Strømforbrug 1,8 W - 22 W

Vægt 8,5 kg

Mål A: 280 mm

B: Ø146 mm

C: Ø265 mm

Max driftstemperatur 500ºC

Materiale AISI 304

Farve Sort og blank stål

Patentanmeldt
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