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Hvem er PHX innovation?
• Startet i 2012 som forsknings- & 

udviklingsselskab

• Eget forsøgslaboratorie med flere 
målestande

• Har udviklet elektrostatisk 
partikelfilter til brændeovne

• Fra 2020 datterselskab til 
exodraft a/s, som udvikler og 
sælger røgsugersystemer og 
røggasvarmegenvindingsanlæg 
worldwide



Partikelfilter til brændeovne fra exodraft

• Elektrostatisk partikelfilter med høj virkningsgrad

• 90-95% reduktion i antallet af partikler*

• 70-75% reduktion af partikelmassen*

• Med integreret røgsuger

• Forbedrer optænding og forbrænding i brændeovnen

• Reducerer antallet af partikler i indeklima 

• Automatisk rensefunktion (selvrensende)

• Patentanmeldt og designbeskyttet 

• Er på markedet nu

* ved 35 °C kondenseret røggas (NS3058-2), svarende til udendørs luftforhold.



Partikelfilter til brændeovne fra exodraft

• Til brændeovne op til 10 kW

• Kan monteres 

• på nye og eksisterende skorstene

• på stålskorstene - kan erstatte det sidste led i en 
stålskorsten.

• murede skorstene 

• Leveres med 5 m ledning og tilsluttes almindeligt 230V 
strømudtag med en jordforbindelse

• Leveres i blankt rustfrit stål eller sortmalet

• Håndværkerfradragsordningen - tilskud til indbygning af filter



Udvikling og tests…
• Udviklingsarbejdet er udført af PHX innovation

• Videreudviklet i ErhvervsPostDoc Projekt i samarbejde med 
DTU med støtte fra Innovationsfonden.
• ErhvervsPostDoc Nezam Azizaddin (PhD)
• DTU Mentorer på projektet: Jytte Illerup og Weigang Lin

Testet hos 
• Eget forsøgslaboratorium i Langeskov
• DTU Kemiteknik i København 
• Teknologisk Institut i Århus
• RFF i Tyskland, Chimney lab i DK, f.fl. 

• Godkendt i Tyskland af DIBt (Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung)



Frem til nu …

• Fieldtest 

• Blev præsenteret på stor international messe i 
Tyskland i 2019 (ISH)

• Arbejder på at partikelfilter medtages som muligt 
alternativ til skrotning af brændeovn i lov om 
miljøbeskyttelse. (ejerskifte regel) 
• Tyskland: Blauer Engel – brændeovne med 

partikelfilter med fra januar 2020



Deltager i internationale og nationale projekter 

• MUDP fyrtårnsprojekt (Danmark) – starter 2020. 
Reduktion af emissioner fra brændeovne gennem etablering af en testzone med 
demonstration af moderne teknologier inden for forbrænding og 
emissionsreducerende tiltag. 
Projekt ledet af Teknologisk Institut med deltagelse af HWAM, Morsø, Aduro, 
Heta, Schiedel m.fl. exodraft deltager med brændeovnsfilter og røgsuger.

• TFZ (Tyskland) –Lignende projekt

• DBfZ (Tyskland) - Lab test

• Axel Friedrich (Tyskland) – Irl test på egen brændeovn



Tak for opmærksomheden

https://exodraft.dk/vare/partikelfilter/braendeovnsfilter/

https://exodraftinfo.dk/brochures/ESP-web-DK.pdf

Læs mere om filteret her:


