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Brændeovnsproducenten Hwam modtager hæder for teknologisk verdensnyhed:

Dansk Industri har nomineret Hwam til DI Prisen 2016
Hwam er nomineret til DI Prisen for ny teknik, som gør det muligt at regulere varmen fra en
brændeovn med en smartphone eller tablet. Temaet for Dansk Industris nye pris er i år digitalisering,
og den jyske, familieejede virksomhed er dermed udnævnt til digital frontløber trods en branche, der
ellers er forbundet med det mest basale: ild og varme.
En dansk verdensnyhed indenfor brændeovne gør det muligt at skrue op og ned for varmen fra
brændeovnen med mobiltelefon eller tablet. Det giver miljøvenlig forbrænding og markant mindre
brændeforbrug. Den nye Hwam Autopilot IHS er den mest miljøvenlige måde at fyre på. Samtidig reduceres
brændeforbruget med op til 50 procent, fordi træet udnyttes bedre. App’en giver også mulighed for fast
nattesænkning af temperaturen, så brændeovnen regulerer luftstrømmen og forbrændingen forlænges på en
miljøvenlig måde.
”Vi vil selvfølgelig gerne vinde, når DI Prisen uddeles den 27. september, men vi betragter også
nomineringen i sig selv som en sejr. Den viser, at vores produkt ikke kun er et smart teknologisk påfund. Det
er en unik og ansvarsbevidst løsning i forhold til miljøet,” siger en stolt Stefan Hvam Pedersen,
administrerende direktør i Hwam A/S.
Dansk prisbelønnet håndværk i mere end 40 år
Hwam er en dansk, familieejet virksomhed, der i over 40 år har produceret brændeovne på familiens
højteknologiske produktionsanlæg i Hørning ved Aarhus. I oktober lancerer Hwam den ny udgave af
Autopilot IHS, hvor den tidligere fjernbetjening er blevet erstattet af en app.
International hæder
Teknikken bag Hwam Autopilot IHS er så enestående, at Hwam tidligere har fyret op for prisuddelernes
gunst. Tidligere udgaver af teknikken er blevet hædret med guld- og bronzemedalje i franske Bois Energie
Fair, nominering til CSR Environment Prize, samt til den amerikanske Wood Stove Design Challenge fra
non-profit organisationen Alliance of Green Heat.

Fakta om Hwam Autopilot IHS
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Styrer temperaturniveau i stuen over smartphone eller app
Er den mest miljøvenlige måde at fyre i brændeovn
Reducerer brændeforbruget med op til 50 procent
Giver en jævn temperatur i rummet
Gør det nemt at fyre
Giver mulighed for automatisk og miljøvenlig nattesænkning, hvor ilden dæmpes og varmen
forlænges som gløder
Giver besked, når der skal nyt brænde på
Er forberedt til såkaldt Home Automation
Giver en fjernbetjening mindre på sofabordet
Er på markedet fra oktober 2016

Yderligere oplysninger:

Vedrørende produkter: Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør i Hwam A/S, tlf. 2028 5848 og
info@hwam.com
Vedrørende fotos og materiale: Marianne Andersen, tlf. 8788 2030 og ma@kragelund-kommunikation.dk
Om DI Prisen 2016: https://dipris16.dibapp.dk/index.html

