Pressemeddelelse, august 2012

Nye brændeovne giver bedre varme
Markedets første intelligente brændeovn, som selv justerer varmen, er nu at finde hos
brændeovnsforhandlere landet over. Brændeovnen er udviklet af danske Hwam A/S, som
har formået at kombinere brændeovnens hygge med moderne teknologi. Brændeovnen
giver jævne temperaturer, mindre brændeforbrug og et bedre indeklima.
Rigtig mange danskere nyder at bruge brændeovnen til at skabe hygge og varme i de kolde måneder. Med
Hwams nye system, Autopilot IHS, er vanskelighederne med optænding, overfyring og meget høje
temperaturer fortid, og man behøver ikke længere vælge mellem en funktionel varmekilde og den hyggelige
brændeovn. Brændeovnen kan nu styres via en fjernbetjening, der har fem varmeniveauer, som man vælger
efter behov.
Det betyder, at der for første gang nogensinde findes en brændeovn, som ved hjælp af moderne teknologi er
i stand til konstant at regulere lufttilførslen, så forbrændingen tilpasses det varmeniveau, man har indstillet
den til, uden at man behøver regulere luften og holde øje med brændeovnen selv. Det gør
brændeovnsoplevelsen til en anden, fordi man nu har den jævne varme, som giver et godt indeklima
samtidig med, at man kan nyde den hygge, som kun en brændeovn kan skabe.
Brændeovnen er desuden en god nyhed for både pengepungen og miljøet, fordi den automatiske
temperaturregulering forhindrer overfyring og giver brændeovnselskere mulighed for at bruge brændeovnen
mere effektivt. Mange lægger nemlig nyt brænde på allerede, så snart flammerne dør ud, og det er for tidligt.
Følger man i stedet indfyringsalarmerne på fjernbetjeningen, kommer brændet ind på det rigtige tidspunkt.
Derved kan man reducere forbruget af brænde med op til 50 pct., sammenlignet med en Hwam brændeovn
uden Autopilot IHS.
Den nye Autopilot IHS er en integreret del af brændeovnen og sælges samlet. Brændeovnene kan købes
landet over fra den 1. september 2012.
Nærmeste forhandler kan findes på www.hwam.dk.

For yderligere information:
Direktør Stefan Hvam Pedersen, tlf. 20 28 58 48 eller e-mail: shp@hwam.com

Billedtekst:
Du kan nu styre din brændeovn via fjernbetjening og selv vælge ønsket varmeniveau. Brændeovnen vil desuden selv give besked, når
der skal lægges mere brænde på, ligesom den vil fortælle, hvor meget brænde, der skal lægges på.

