
     

Komfort och energisparande 

Med vår expertis sparar du energi 

 

En broschyr om 

Vem behöver 
Elementfläkten? 

 

• Du som installerat 

värmepump av 

något slag kan sänka 

energiförbrukningen 

med upp till 40 % 

• Du som vill få 

varmare och torrare 

badrum 

• Du som vill få 

varmare golv 

• Du som vill ha en 

jämnare temperatur 

 

 

Vårt vardagsrum gick från att vara husets 

kallaste rum till det varmaste” 

”Vi märkte skillnad direkt, nu sprids 

värmen ut direkt även om elementen inte 

är så varma, så vi är jättenöjda” 

Kjell & Gun-lis Forsell 

 

A smart pryl! Mycket imponerad och bra 

passform etc! 

Skriv av Svante från Mariefred 

 

Den unkna luften är borta och duschen 

torkar fortare samt imman försvinner 

snabbt 

Bengt och Margrethe Johansson 

A-Energi AB, Boskärsgatan 4, 70225 Örebro 

Tel: 019 760 22 10 
www.elementflakten.se 

JOAKIM STORCK LITADE PÅ OSS 

 

Joakim Storck äger ett brädfodrat hus från 50-talet. Han själv bor inte där 

utan det är hans pappa som gör. 

     -   Vi gick över från olja till värmepump för 10 år sedan, en investering 

som snabbt betalade tillbaka sig själv, berättar Joakim.  Han var ändå 

förbryllad över hur mycket el värmepumpen drog i förhållande till andra 

likvärdiga hus. Efter lite letande hittade han tillslut Elementfläkten varpå 

han testade den på fyra av elementen i huset.  

     -   Natten efter installationen kunde pappa inte sova temperaturen hade 

stigit till över 25 grader, berättar Joakim. Han förstod vid det här laget att 

Elementfläkten fungerade och införskaffade den till samtliga element i 

huset tillsammans med den smarta SPAR-termostaten. Nu kunde Joakim 

sänka kurvan på värmepumpen och låta den arbeta mer effektivt. 

     -   Vi har sänkt vår elförbrukning med över 40 procent där hushållselen 

är inkluderad, berättar en nöjd Joakim. Jag rekommenderar Elementfläkten 

det är en enkel lösning! 

Med värme från 

Få ut värmen i rummet och spara energi med Elementfläkten 

 

Diskret lösning – ökad komfort – snabbat varmt i rummet –nästan som 

golvvärme - Smart och praktisk lösning för dig med elementskydd!  

 

Elementfläkten är en panel av fläktar som man fäster under elementet. Konvektionen ökar och 

energin kan öka med över 200%. Den är uppbyggd av moduler och passar alla längder och 

typer av element. Den är tyst, diskret, enkel, prisvärd, energieffektiv och lätt att montera. Du 

kan enkel installera själv. Vår produkt är patenterad och verifierad av KTH, LTH och Science 

Partner 

För                            vid 

bort                       golvet 

kylan       



 

 
 

NU ÖVER 100 000 FLÄKTAR SÅLDA 

SATSA PÅ ENKLA LÖSNINGAR 

Den första fläkten till element kom för 

över hundra år sedan. Så principen är 

gammal och beprövad. Med 

Elementfläkten blir idéen inte bara 

tillämpar utan också önskvärd. Vi arbetar 

under den visionen att enkla lösningar inte 

bara är ekonomiskt fördelaktiga utan 

också är de som håller i längden. Ett bevis 

på detta är att våra fläktar under normala 

förhållanden har en teoretisk livslängd på 

upp emot 60 år.  

 

Om ett fel däremot uppstår så är hela 

systemet modulärt och kan enkelt lagas 

utan större ingrepp eller hjälp av 

hantverkare. 

VI BRYR OSS OM VÅRA KUNDER 

Vi på Elementfläkten erbjuder en 100 % 

nöjdkundgaranti och 3 års garanti på alla 

våra produkter. 

 

VÅGA TÄNKA ANNORLUNDA 

Med Elementfläkten öppnas nya 

möjligheter, alternativa och unika 

lösningar som tidigare var otänkbara 

kan numera bli perfekta. I 10 år har vi 

på Elementfläkten skapat en lång och 

bred erfarenhet som har gett oss den 

kunskap vi behöver för att erbjuda 

hållbara och effektiva helhetslösningar.  

 

Med Elementfläkten som utgångspunkt 

kan vi konfigurera ditt värmesystem så 

att du både uppnår den komfort du söker 

men också sparar energi 

  

BÄTTRE KOMFORT & HÖGRE EFFEKT  

Med Elementfläkten ökar du värmeavgivningen från elementet. Har du 

vattenburna element kan effektökningen bli så stor som 220 %. Det är en perfekt 

lösning för dig som har för små element till ditt radiatorsystem. Med 

Elementfläkten får du även en bättre komfort. Den suger effektivt bort den kalla 

luften vid golvet och hjälper till att jämna ut temperaturskillnader i rummet. 

Detta leder till varmare golv och att luften i rummet upplevs friskare. 

 

FÖR DIG MED VÄRMEPUMP 

Har du en värmepump som ofta slår igång den dyra spetsvärmen kan du med 

Elementfläkten hjälpa värmepumpen att arbeta mer effektivt och undvika detta. 

Med Elementfläkten kan man sänka värmekurvan och ändå bibehålla samma 

komfort. Detta ger alltså ett högre COP-värde på din värmepump och du får mer 

värme för pengarna. 
 
 
 
  

UTNYTTJA DEN SNABBA TEMPERATURSTEGRINGEN  

Med Elementfläkten kan man få en 10 gånger så snabb temperaturstegring 

jämfört med utan Elementfläkten. Detta gör det därför möjligt för dig att börja 

styra värmen i huset likt hur du tänder och släcker lyset. Ett normalstort 

kontorsrum kan värmas upp från 16 grader till 21 grader på endast två timmar. 

Med våra smarta termostater kan du enkelt styra vilka tider om dygnet du vill ha 

vilken temperatur och med hjälp av Elementfläkten snabbt uppnå denna 

temperatur. Vi kallar detta för intermittent uppvärmning. 

Komfort  

Kostnad 

 
Få kontroll över 
värmen och spara 
energi 

Uppnå den värme du 
vill ha 

Liten initial kostnad 
och extrem liten 
driftkostnad 

Med elementfläkten får du fort 
upp den värme du vill ha. 
Omvandla dina vanliga element 
till fläktkonvektorer och öka 
effektuttaget ur dina vattenburna 
element.  

HÖGRE EFFEKT 

VARMARE GOLV  

SNABBARE UPPVÄRMNING 

 

Elementfläkten byggs ihop i moduler och 
kan anpassas till alla elementtyper och 
längder. Installationen tar endast 10 
minuter och görs enkelt utan någon 
hantverkare. Fläktarna göms bakom en 
snygg panel som gör Elementfläkten 
nästintill osynlig. Hastigheten på fläktarna 
kan lätt regleras så att du inte hör dem. 

ENKEL INSTALLATION  

MODULÄR DESIGN OCH PASSAR 

ALLA ELEMENT 

”Vi placerade Elementfläkten i gillestugan och kunde 
genast konstatera att värmen steg med 2 till 4 grader. 
Simsalabim, vårt problem var löst!” 
 
”Ljudnivån på fläktarna är i praktiken lika med noll. 
Bingo!!” 

ELEMENTFLÄKTEN HAR HJÄLPT TUSENTALS KUNDER 

OCH VERKSAMHETER ATT SPARA ENERGI OCH FÅ EN 

BÄTTRE KOMFORT 

Spara energi  

 


