Läs några av våra många nöjda kunder!

Värmeförflyttare
n

Förflyttar ännu mer värme
Kundskommentar:

Här berättar Kenny Engström nöjd och glad om en test han
gjort med Värmeförflyttare. Utan och med kanalen.
Temperaturerna har han mätt vid golvet i hallen utanför dit
han flyttar värmen.
www.elementflakten.se

Hej! Innan eldning var temperaturen 18,9 grader! Efter 10
minuters eldning utan förläggare(kanal) var det 23,1
grader, nu med förläggare efter 10 minuter blev det 25,5
grader. Vilken Succé!

Till Herbert Lindgren
Ämne: Beröm
Bästa Herbert,
Vi talades vid på telefon den 4ds angående termostatplacering vid
installation av värmeförflyttare på vårt lantställe på småländska
höglandet. Jag tar mig friheten att skicka en bild på installationen i
anslutning till kökspannan/spisen. Värmen förflyttas ut i
hallen/trapphuset och vidare upp till andra våningen med tre sovrum. Jag
fattar mig kort: Utan
jämförelse den bästa och
effektivaste investering jag
Den bästa och
har gjort.
effektivaste
Bästa hälsningar
Bengt-Åke Andersson
Bjärred

investering jag
har gjort

Jan-Erik Ingemar har köpt både Elementfläkten och
Värmeförflyttare. Han är mycket nöjd för att han berättare att
hela huset har blivit mycket varmare och behagligare!

Hej Herbert!

Den är enkelt
och smidigt att
montera och
använda

Tack för ditt svar bekräftad att fläktarna går
även på lågvarv när sänker från högre spänning.

Har gjort några initiala noteringar och de
förefaller som att det i princip skulle kunna var
möjligt att värma hela huset enbart med
kaminen på övre våningen som värmekälla med
hjälp av dina värmeförflyttare, förutsatt att man eldar någorlunda
regelbundet. Oavsett tror jag huset mår bättre eftersom vi får ett bättre
inomhusklimat när luften cirkulerar.
Det är inga stormvindar som skapas, men jag undrar om inte fläktarna
samverka och tillsammans skapar ett kraftigare flöde, vilket jag tyckte mig
notera efter att först ha dragit igång 1st 4 fläktars enhet mellan
våningarna, och sedan en stund senare ytterligare 2x 3st fläktar i de
bortre rummen på nedre våningen (badrum /sovrum).
Hur som helst, det fungerar som utlovats, och är enkelt och smidigt att
montera och använda.
Mvh,
Christer Josh

Hej!
Den fungerar
utmärkt och tyst
så man tror inte
att den är
påslagen
Bo Jadeborn

Först och främst vill jag tacka för er snabba
leverans av värmeförflyttaren vi fick i förra
veckan. Den fungerar alldeles utmärkt och gör
sitt jobb förträffligt. Den gick snabbt att få på
plast eftersom den var väldigt lättmonterad.
Framförallt är den så tyst så man tror inte att den
är påslagen.

