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Oberoende test av radiatorfläktar 
 

 

(SP) Sveriges tekniska forskningsinstitut har utfört tester på fläktar som monteras på 

radiatorer för att öka effekten av dem. SP är helt oberoende och testerna är gjorda på tre olika 

produkter nedanför (se figur 1): 

 

1. Fläktkassetten type: FLK 

2. Radiator Booster RBI-707-TT 

3. Elementfläkten 

 
Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortbeskrivning av produkterna: 

Fläktkassetten 

FLK är en låda med en inbyggd fläkt som läggs på golvet eller fästs på väggen under 

radiatorn. Den har 2 hastigheter. 

Radiator Booster 

Radiator booster läggs ovanpå radiatorn och består av en kanal med variabel längd. Luften 

kommer in i hål på undersidan av kanalen och i änden sitter en fläkt som suger ut värmen åt 

sidan. Den har också en termostat som slår av/på fläkten då temperaturen är under/över 30 

grader. 

Elementfläkten 

Elementfläkten består av en panel där fläktar är monterade. Panelen fästs under radiatorn med 

olika fästen beroende på elementet. Antalet fläktar kan varieras och hastigheten på fläktarna 

kan ändras i 6 olika steg. Den kan kompletteras med en termostat som slår av/på fläktarna då 

temperaturen på elementet är under/över 30 grader. 

1. 3. 2. 
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Bakgrund 

Radiatorer avger värme på två olika sätt: via strålning och genom att luften vid radiatorn 

värms upp och spontant sprids ut i rummet (konvektion). Genom att applicera fläktar vid 

elementet så får man ett kraftigare luftflöde i hela rummet och eftersom mer luft då kan 

passera elementet så ökar värmeöverföringen via konvektion.  

 

Elementfläkten och Fläktkassetten fungerar enligt samma princip. Eftersom de båda placeras 

under radiatorn (se figur 2) så tar de in luften vid golvet och för den uppåt genom radiatorn. 

Den kalla luften vid golvet är den tyngsta luften i 

rummet. Den sugs därför aktivt in av fläktarna och 

ersätts med varmare luft och golven blir då varmare. 

Luftflödet genom elementet mångdubblas och 

temperaturhöjningen minskar.  

 

Det ökade luftflödet och minskade 

temperaturhöjningen medför att värmen snabbt 

kommer ut i rummet. En annan fördel med 

Elementfläkten och Fläktkassetten är att temperaturen 

bakom elementet sjunker och man minskar då 

energiförluster genom väggen. 

 

Tillskillnad från Fläktkassetten och Elementfläkten så 

placeras radiator booster ovanpå radiatorn (se figur 2). 

Det medför att luftflödet minskar genom elementet 

och effekten från elementet minskar. Den positiva 

effekten med radiator booster är att den för den varma 

luften ut åt sidan och värmen stiger inte upp i taket 

lika mycket.                                                                                                   Figur 2 

Test & Resultat 

SP började med att mäta effekten ut från ett element, utan några radiatorfläktar i två olika fall.  

Det som skiljer de två olika referensfallen från varandra är inloppstemperaturen. I referensfall 

1 var inloppstemperaturen till elementet 55 grader och i referensfall 2 var det 50 grader. I 

båda fallen var utloppstemperaturen 45 grader. 

 

Sedan monterade man de olika radiatorfläktarna och mätte då återigen effekten ut från 

elementet som sedan jämförs mot referensfallen. 

I tabellen presenteras resultaten från SP’s tester. 

 

  Fläktförbrukning (W) Radiatoreffekt (W) Effektfaktor(*)  

Referensfall 1, 55-45°C 0,0 650 1,00 

Referensfall 2, 50-45°C 0,0 580 1,00 

Fläktkassett, 55-45°C 17,6 880 1,35 

Fläktkassett, 50-45°C 17,2 780 1,34 

Elementfläkten 5st 12 V, 50-45°C 5,3 1120 1,93 

Elementfläkten 5st 12 V, 55-45°C 5,3 1290 1.98 

Elementfläkten 7st 12 V, 50-45°C 7,3 1300 2,24 

Elementfläkten 5st 7,5V, 50-45°C 2,2 930 1,60 

Elementfläkten 4st 12 V, 50-45°C 4,2 1060 1,82 

Radiator Booster, 55-45°C 2,3 480 0,73 

Radiator Booster, 50-45°C 1,4 540 0,93 
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*Effektfaktorn beräknas genom subtraherar fläktförbrukningen från radiatoreffekten för att 

sedan divideras med referensfallet. 

 

Slutsats 

Resultaten visar hur Elementfläkten och Fläktkassetten klarar av att öka radiatoreffekten. 

Fläktkassettens resultat är väldigt jämna medans det är tydligt hur antalet fläktar och 

fläktarnas hastighet spelar en stor roll för Elementfläkten. 

 

Den ökade effekten tillsammans med det ökade luftflödet gör att uppvärmningen kan gå så 

mycket som 10 gånger så fort med Elementfläkten. Det gör det möjligt att göra kraftiga 

nattsänkningar eller t.o.m stänga av elementen under nätterna. Man kan alltså spara stora 

mängder energi och pengar, på lokaler som endast används under vissa tider, utan att 

kompromissa på komforten. Kontor, skolor och kyrkor är tre exempel där man skulle kunna 

göra besparingar upp emot 50 % med radiatorfläktar under elementen och ett reglersystem.  

 
Figur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämför man rapporten från SP med data från elementtillverkaren Thermopanel så ser man att 

ett element av typen ”TP 11” med Elementfläkten motsvarar ett element av typen ”TP33” (se 

figur 3). För hushåll som då har problem med att överhuvudtaget få upp värmen så är dessa 

produkter alltså ett alternativ till att installera fler eller större värmekällor. Samtidigt som ett 

element av typen ”TP 11” med Elementfläkten eller Fläktkassetten också höjer temperaturen 

längs golven så kan dessa två produkter ses som ett alternativ till golvvärme. 
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