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HWAM spredte hygge i Storcenter Nord, Aarhus
Onsdag d. 19. oktober uddelte det familieejede brændeovnsfirma fra Hørning,
HWAM Intelligent heat, kakaomælk i Storcenter Nord i Aarhus og satte dermed
fokus på den ekstra tid til hygge, HWAMs Autopilot kan give en familie.
De glade efterårsferie-stemte børnefamilier mødte talstærkt op i Storcenter Nord onsdag d. 19. oktober for at tilbringe en hyggelig dag sammen i centrets mange butikker og dets centralt placerede legeland. HWAM mødte ligeledes op i storcentret og uddelte, med ordet ”hygge” som dagens nøgleord,
kakaomælk til de mange familier, der kom forbi. Mens børnene lystigt slubrede kakaomælken i sig, tog
HWAM en brændeovns-snak med forældrene og fortalte om fordelene ved at have en brændeovn
med Autopilot.
”Det er som i en bil med automatgear”, forklarede HWAM de brændeovnsinteresserede familier.
”Når blot du har fyret op i brændeovnen, klarer brændeovnens Autopilot resten af arbejdet. Den justerer på
automatisk vis lufttilførslen til brændkammeret; så slipper du for at skulle bruge tid på manuelt at justere lufttilførslen. Det giver dig mere tid til at familiehygge og til at nyde brændeovnen.”
Mange fandt sammenligningen mellem brændeovnens autopilot og bilens meget forståelig, og viste stor
interesse for den enkle løsning, som HWAMs Autopilot i bund og grund er.
Det er bimetal-fjederen i autopiloten, der styrer spjældenes stilling. I takt med at temperaturen i
brændkammeret stiger, udvider fjederen sig og skubber til spjældene, så der lukkes for primærluften
og åbnes for sekundær- og rudeskylsluften. Det er udelukkende temperaturen i brændkammeret, der
afgør, hvordan spjældene bevæger sig. Hele processen sker løbende, så enhver forbrændingsfase får
præcis den mængde luft tilført, som sikrer den mest optimale forbrænding.
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