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3 EENVOUDIGE STAPPEN  
VOOR SCHONE VERBRANDING

HET IS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG GEWEEST 

U hoeft maar één vinger te gebruiken,
HWAM®SmartControl™ doet de rest

U ontvangt een 
melding wanneer er 

meer brandhout moet 
worden toegevoegd 

Steek het vuur zoals 
gewoonlijk aan

Stel de gewenste 
kamertemperatuur in 

de app in 

29-1554



METT
HWAM®SmartControl™  

BRANDHOUTVERBRUIK*

intelligent heat 

DAT IS WAT WIJ DOEN...

MET HWAM®SmartControl™ 
KUNT U ZICH RICHTEN OP 
DE BELANGRIJKE DINGEN 

IN HET LEVEN 

UW VOORDELEN

SCHONERE

VERBRANDING

GENIET VAN

 

50%
BESPAAR TOT  

OP UW 
BRANDHOUTVERBRUIK *

DE NATUUR

BESCHERM

Hebt u er genoeg van om veel tijd en energie te steken in 
schone verbranding? Met HWAM®SmartControl™ zorgt u 
in drie eenvoudige stappen voor schone verbranding. Voor 
meer informatie en video’s gaat u naar www.hwam.dk of naar 
uw plaatselijke dealer. 

Natuurbescherming is nu meer dan ooit nodig. Kleine aanpassingen in uw leven 
kunnen al een groot verschil maken en voor een veel groenere ecologische 
voetafdruk zorgen. Toekomstige generaties zullen u hiervoor dankbaar zijn. 
Kies in de eerste plaats een HWAM-houtkachel met  HWAM®SmartControl™.

HWAM®SmartControl™ is een elektronisch systeem dat is ontwikkeld in 
samenwerking met de DTU (Technische Universiteit Denemarken) om de 
schoonst mogelijke verbranding te krijgen. 

Voor het ontsteken van een vuur zijn drie elementen essentieel: de  juiste 
 hoeveelheid hout, warmte en zuurstof. Voor een zo schoon mogelijke 
 verbranding hebt u de juiste combinatie van zuurstof en de juiste temperatuur 
nodig. Het is essentieel dat de temperatuur zo snel mogelijk 7500 bereikt, 
omdat dit het risico op de uitstoot van gas en deeltjes  vermindert. Het is 
vrijwel onmogelijk om dit niveau handmatig te bereiken. Een houtkachel met 
HWAM®SmartControl™ zorgt ervoor dat de optimale combinatie automatisch 
wordt bereikt en zorgt dus voor een zeer schone verbranding.

ZONDER
HWAM®SmartControl™  

BRANDHOUTVERBRUIK

BESPAAR GELD

* In vergelijking met een HWAM-houtkachel zonder HWAM®SmartControlTM
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De juiste combinatie van zuurstof, warmte en 
brandstof is het onontbeerlijke geheim achter 
de schoonst mogelijke verbranding.


