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Vi slipper frysa
säger personalen
på Fonus
Hornstull

Jag har fått nästan
4 grader varmare.
Otroligt skönt
Tommy Olofsson

En smart pryl!
Mycket imponerad,
bra passform etc.
Svante från
Mariefred

Vilket fantastiskt
bemötande,
supersnabb leverans &
en väldigt enkel
installation. Staffan
Nyström

Elementfläkten har
överträffat
förväntningarna. Bra
passform och idé.
Positiv effekt på
inomhusklimat som är
tydlig mätbar

Elementskydd
stängde ut
värmen förut. Nu
sprids värmen
mycket snabbare!

Den unkna luften
är bort, tvätten
torkar fortare
och imman i
duschen
försvinner snabbt

Köket ligger mycket
långt bort I korridoren
och det finns inga
element som kan värma
köket men
Elementfläkten drar till
sig kylan och ersätter
den med värme

order@elementflakten.se / Telefon. 019 760 22 10
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Ett hjärtligt tack för Din vänliga och professionella hjälp
med mina spörsmål angående värmen

En smart pryl! Mycket imponerad, bra passform etc.
skriv Svante från Mariefred
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Vi slipper frysa säger personalen på
Fonus Hornstull
Hej!
Just nu kl. 10:45 (OBS! 2st olje-element påsatta sedan kl. 8:00)
1) vid hissen: 18.5
2) nära mig: 21.1
3) köket: 17.8
God morgon!
Idag på onsdag den 20/1/2016 har temperaturen faktiskt höjts lite.
Mätarställning kl. 08.15
Elementfläkten har installerat den 18/01/2016
1) nära hissen: 19.4
2) hos mig: 21.5
3) i köket: 18.1
Det känns skönare redan!
Hej!
Vi är så nöjda nu, det är varmt nu. Vi slipper frysa. Förutom din åtgärd har
Bonnier Fastigheter isolerat även hissen.
Temperatur nu:
1) vid hissen 21.8
2) hos mig 23.4
3) köket 20.3

Kommentar från mig: Tuula Giotis

Köket ligger mycket långt bort i korridoren och det
finns inga element som kan värma köket men
Elementfläkten drar till sig kylan och ersätter den med
värme
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Hei,
Jag skrev för ett tag sedan att mitt resultat med element fläkten inte var vad jag
förväntat mig. Jag undrade länge varför inte jag får det att fungera i och med att
så pass många är nöjda med produkten! Jag funderade på om det var fel på
elementen jag har osv. Sedan uppdagade jag vad jag har gjort fel!
Det kanske är något skrattretande men sant. Jag vet inte varför jag trodde (fixade
idé) att man vrider strömförsörjningens reglage till vänster för ökat varvtal. Nu
har jag kommit på att det inte är så:) Nu
fungerar de 2 element fläktarna som jag köpt, mycket bra. Jag har en golvyta på
nedre våning på
67 m2 och kör fläktarna på 7,2 V. Temperaturen har ökat med 1 grad, det kanske
inte låter mycket men komfortökningen med icke igen immade rutor när man
lagar mat och att man får jämn värme över hela ytan är viktigt. Största
skillnaden jag märker är att som jag gör värmer mindre nattetid,
2400-0500 18'C nattetid. 21'C dagtid, tidigare när man kom ner på morgonen
omkring kl. 07:00am. var det kallt ner mot 18'C, numera har ja nästan 20'C.
Därför vill jag beställa några element fläktar till för över våningen så att jag kan
utnyttja
undervånings värme, speciellt när jag har värmer i braskamin. Jag bifogar en
bild av enkel elementet som jag har i vardagsrummet, samma bild jag hade
skickat i samband med tidigare beställning.
Min adress som på Faktura 3222.
Tilläggs!!
Leverans osv fungerade bra. Har installerat fläktarna och det fungerar mycket
bra. Inga immiga fönster, behöver dammsuga mer sällan osv. Enbart positivt.
Nu har vi installerat fläktar i hela huset mitt förslag är att man installerar
fläktarna i hela huset med en gång. I Inte ett rum åt gången.
Hannu Jerkku
Hej!
Vill bara meddela att min far blev nöjd med fläkten. Det blev en väldigt stor
skillnad i rummet. Hans kommentar dagen är var ganska roliga: ” Ja men nu går
det inte att ha på sig filten!” berättar Christina Holmström i Gällstad
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Hej! Eftersom vi har elementskydd stängs värmen in något. Så det
behövdes någon form av fläkt för att få bättre konvektion, så
vi sökte på nätet efter olika fläktar och det var då vi hittade
Elementfläkten. Vi kände genast att detta var värt att testa. Sagt
och gjort fläktarna beställdes.
Istället för att sätta fast fläktmodulerna med medföljande
elementfästen insåg vi att det var enklare lösning att skruva fast
modulerna direkt på elementskydden.
Elementfläktarna gör så att värmen sprids från radiatorerna ut i
rummen och det blir en jämn behaglig värme och även kallras
från fönstren har eliminerats. Ljudet från fläktarna är endast ett
svagt sus när det är tyst i huset. Strömförsörjning är inställd på 6
volt.
Vattentemperaturen ut till radiatorerna har vi sänkt ca 5 grader
och ändå är det lite varmare inne än innan elementfläktarna
monterades. Eftersom vi har vedeldat och ackumulatortank ser vi
att tanken räcker längre.
En annan positiv effekt är att när tanken är tom och inne
temperaturen har sjunkit något och man värmer upp tanken igen
så går det väldigt fort att komma tillbaka till vald temperatur
eftersom värmen sprids mycket snabbare.
Nu när vi har använt fläktarna en längre period så har vi sänkt ut
temperaturen till radiatorerna med ca 7 grader istället för 5
grader.

Mvh Monica och Torbjörn Müllback från Ljustorp
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Supernöjd med elementfläkten! Jag kan komma ner i underkläder utan att
frysa fast temperaturen visade +18 grader!
Ewa Morberg
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Golvdrag i gammalt 20-talshus, Bo Granath
Köket har alltid varit ett kallt utrymme, det har varit problem med golvdrag och
vi löste det tidigare med att sätta in eldrivna värmefläktar. När vi skaffade
bergvärme blev det ännu kallare eftersom inte murstocken var varm längre.
Sedan ett par veckor tillbaka när vi nu haft Elementfläkten har det fungerat
mycket bättre, det är riktigt skönt i köket och framförallt har golvet blivit
mycket varmare.
Problem med imma på fönstren, Dieter Korff
Jag fick imma på fönstren så fort det var frost ute och fann ingen möjlighet att
få bort den. På mässan i Örebro såg jag Elementfläkten och tänkte att det var
något för mig. Med en enkel konstruktion kan jag nu leda den varma luften
förbi fönstren, helt och hållet innanför fönsterbrädan. Det fungerade bra och
gjorde att imman försvann. Jag behöver inte köra fläktarna på full effekt och
hör inte något buller.
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Elementfläkten har överträffat med passform, idé, behöver
icke samtal med leverantör och med ett positiv effekt på
inomhusklimat som är tydlig mätbar berättar Stig Åsberg från
Surahammar
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Den unkna lukten är borta, tvätten torkar fortare och imman i
duschen försvinner snabbt!
Bengt och Margrethe Johansson

Flexibilitet av användning Elementfläkten, Jag använder året
runt!
Magnus Andersson
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Lars Andersson i Fjugesta

Våra kommentarer: se tabellen nedanför resultatet i vårt hus där elementen är
underdimensionerade för bergvärme. Under vintermånaderna blir det stora
besparingar för elförbrukningen.
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Den fungerar utmärkt och tyst så man tror inte att den är påslagen
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.
Hej!
Bo Jadeborn
Så här blev det; sparade 998 kWh jämfört med 2011 men om man beaktar att
mellanrutor och fläktar fått genomslag först under andra halvan av 2012 så bör
potentialen uppgå till 2000 kWh mindre under 2013 jämfört med 2011.
Observera att jag kört fläktar i badrum, tvättstuga, hobbyrum, kök och sovrum
på 10 V från start. From den 18 januari så kör jag samtliga fläktar på 10 V.
Med vänlig hälsning
Lazze G
”Jag pendlar mycket och bor mest i det här huset på helger, därför sänker jag
temperaturen till bara 12 grader under veckorna. När jag sedan kommer
tillbaka så tar det bara 2,5 timmar innan temperaturen har stigit från 12 till 20
grader, tack vare Elementfläkten
”Min första Elementfläkt installerade jag i min tvättstuga. Där fick jag direkt 2
grader varmare på golvet och temperaturen i rummet steg från 21 till 23
grader.
”Spar-termostaten reagerar direkt och man märker att själva regleringen är
mycket jämnare än med mina gamla danfoss termostater”
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Ämne: Nöjd kund

Gott slut och Gott nytt år tillönskas er!
Jag köpte 2st elementfläktar av er i början av december månad, som vi nu har
monterat i en utbyggnad som är gjord på vårt hus, tidigare hade vi en temperatur av
ca 16 grader i vårt sovrum och golvet var
iskallt nu efter installationen av fläktarna så håller det en temperatur av 20 grader
och hela vårt hus känns användbart.
Det är helt otroligt vilken skillnad dessa fläktar gör. Den bästa julklapp vi skaffat oss.
Nu undrar jag om det går att montera dessa fläktar på oljefyllda element?
med vänliga hälsningar
Gun-Lis & Kjell Forsell
Botsmark

Ingen bra luft i källaren, Roland Johansson
Vi hade precis bytt till bergvärme vilket i och för sig var bra men vi fick inte riktigt bra
luft i källaren. På bomässan för tre år sedan hittade jag Elementfläkten och tyckte det
skulle vara intressant att prova. Vi märkte skillnad direkt, nu sprids värmen ut direkt
även om elementen inte är så varma, så vi är jättenöjda. Det har inte varit några
problem med fläktarna, de har fungerat hela tiden, det enda vi gjort är att dammsuga
dem någon gång. I gillestugan går fläktarna på normalfart och då hörs de knappast. I
tvättstugan går de faktiskt på maxhastighet, det hörs då lite sus men det är inget man
tänker på. Tvätten torkar nu mycket bättre.

Kallt i lägenheten, Mikael Tormod
Vi hade tidigare bott i villa och där kan man ju själv ställa in värmen. Nu har vi flyttat
till en hörnlägenhet som är längst upp och med stora fönster och jag tyckte att det
var kallt. Jag fick höra av en bekant att han provat Elementfläkten, så jag köpte tre
stycken. Det blev väldigt varmt och skönt, bättre på golvet och en bra cirkulation på
luften in i lägenheten. De var lätta att montera, det tar inte mer än tio minuter.

Vardagsrummet har varit husets kallaste rum, Gunnar Malmqvist
Vi har rätt så stora glaspartier i vardagsrummet och de har några år på nacken, så
det kommer ju in en hel del kyla, speciellt när det blåser ute. Jag var tvungen att
vrida på så det blev varmt i hela huset, men tack vare elementfläktarna har jag nu
kunnat dra ner värmen lite totalt men fått det mycket behagligare i
vardagsrummet. Temperaturen har gått upp från kanske 20 grader till 22. I och
man sitter stilla i vardagsrummet när man kopplar av och tittar på TV är det ju där
man vill ha det varmt.
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Vår användning av Elementfläkten
I vårt hus, som är byggt 1932 elementarean i köket något underdimensionerat.
Så länge vi använde olja och även pellets som uppvärmnings medium var det
inget problem att hålla en hyfsad temperatur i köket, även vid kall väderlek.
För tre år sedan lät vi installera en luft/vatten värmepump. Vilken ej ger så hög
framlednings temperatur. Första året inget problem eftersom vintern var
måttligt kall. De två senaste åren har ju vintrarna varit bistra och därför kan vi
konstatera att Elementfläkten har varit en förutsättning för komfortabel
temperatur i vårt kök. Vi kan därför rekommendera den till fastigheter med
likartade problem.
Med vänlig hälsning, Göran Andersson i Kolbäck

Stig Gunnar Andersson köpte 2st Elementfläktar den 25/10. Han har
fått 2 grader varmare i källaren trots att han inte köpt till hela
elementen! 31/10 ringde han och ville komplettera med fler fläktar
till hela elementen. Jättenöjd!
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Elementfläkten var pricken över i-et
För snart sju år sedan bytte vi från oljeeldning till
bergvärme, en mycket bra investering. Bergvärmen har
hittills funderat klander fritt och mycket billigare än
oljan. Tyvärr tappade vi strålningsvärme från oljepannan
och murstocken, vilket gjorde att vi fick ett sämre klimat i
källarvåningen.
Jag funderade mycket på luften i källarvåningen. Så en
dag fick jag se Er annons angående Elementfläkten. Jag
tänkte, detta måste jag prova. Jag beställde omgående en
fläkt paket och monterade i gillestugan. Resultatet blev över
förväntan, temperaturen steg med tre grader, från 17
grader till 20 grader med samma inställning.
Jag beställde då ytterligare sju fläktpaket, Vi har nu således
fläktar i nästan varje rum.
Klimatet i källarplanet är nu bra temperaturen har stigit.
Den unkna lukten är borta, tvätten torkar fortare och
imman i duschen försvinner snabbt.
Jag har rekommenderat Elementfläkten till vänner och
bekanta och vet att åtminstone någon har köpt och
installerat med gått resultat.
Varma hälsningar från nöjda kunder.
Bengt och Margrethe Johansson i Tanumshede/03-01-2012
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Elementfläktar löste vårt problem
Vi har en villa med den nedre våningen under markplanet. När vi installerade
bergvärme fick vi generellt sett en väl fungerande, bekväm och billig
värmeförsörjning. Vi var (och är) jättenöjda. Så småningom kunde vi dock
konstatera, att värmen i nedervåningen oftast - beroende på årstider och
yttertemperaturer - inte kom upp till den av oss valda rumstemperaturen. Detta är
kanske inte helt förvånande eftersom termostaten av naturliga skäl placeras på
våningsplan 1. I och för sig har jag personligen tyckt, att det varit en viss fördel att
ha det en aning kallare i nedervåningen.
Å andra sidan vistas vi relativt ofta nere i gillestugan och vi kände ett behov av att
få en något behagligare värme utan att ständigt behöva elda i öppna spisen. Vi
sökte en lösning och var inne på både luftvärmepumpar och el-element, innan vi
på en villamässa i Örebro fann det optimala komplementet i form av
elementfläktar, som visade sig vara en enkel och prisbillig innovation.
Vi placerade dem under de två stora vattenburna elementen i Gillestugan och
kunde genast konstatera att värmen steg med 2 till 4 grader, lite varierande
beroende på omständigheterna. Simsalabim, vårt problem var löst!
Tilläggas bör, att ljudnivån på fläktarna i praktiken var lika med noll.
Bingo!!

Gudmar Johannes
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Problem med kall källan har löst
Vi bor i en äldre villa i Askersund. För några år sedan skaffade vi en bergvärmepump
som i stort sett har
fungerat bra. Enda problemet har varit att värmen inte riktigt räckt till i
källarvåningen. Källaren är inredd
och när vi har gäster brukar de sova där. För att hålla temperaturen var vi tidigare
tvungna att hjälpa till med
ett par elektriska element.
Nu när vi installerat Elementfläkten på de tre vattenburna elementen slipper vi
använda el-elementen och det
är ändå inga problem att hålla temperaturen. Det känns faktiskt redan i källartrappan
att det blivit skillnad.
Även fuktproblemen har minskat. Vi har ett duschrum och vi brukar även hänga
kläder på tork i källaren.
Den högre temperaturen och luftcirkulationen från fläktarna gör att det torkar upp
mycket fortare.
Jag hade inte väntat mig mer
än ett par grader höjning av
temperaturen i källaren
eftersom jag bedömde det
som att vi hade dålig
cirkulation på vattnet i
elementen. Jag blev därför
positivt överraskad när jag såg
att det
var 24 grader i duschrummet.
Strömförsörjningen var då
inställd på 7,5 V och jag har nu
kunnat sänka till
6 V. Våra gäster kan nu sova
gott och de lägger inte heller
märke till ljudet från fläktarna.
Klas Weman/ Askersund

Kenneth Sterner har monterat Elementfläkten i sin källa har fått 4 grader
varmare i vintrars. Sedan har han kört fläktar i hela sommar har hela källan
blivit fräschare. Igår tog han sin syster hit för att köpa till sig eftersom han
ville stark rekommenderar det!
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Joakim Storck bor i Skillingaryd som ligger 4 mil rakt söder om Vättern. Han
införskaffade Elementfläkten hösten 2012. Den första januari 2013 till den första april
utfärdade Joakim noggranna mätningar på sin förbrukning. Trots den kalla våren 2013
sparade Joakim nästan 20 % jämfört med året innan.

Temperatur är baserad från 1 - minus 5 grader

Sparresultat från Joakim Storck med Elementfläkten
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Förbrukning i kWH
Ett brev från Joakim Storck:

Till Elementfläkten
Jag bor i ett brädfodrat hus från 1956. Eller rättare sagt jag äger detta hus och min
pappa bor där nu. För ca 10 år sedan installerade jag jordvärme, en mycket bra
investering då oljeeldningen började bli mycket kostsam. Kostnaden för pumpen
tjänades in på ca 5 år. Husets byggyta är 90 m2, med en övervåning med snedtak och
den golvyta som räknas som boyta är på ca 15m2. Det finns också en källare med
tvättstuga inklusive dusch, ett fd garage som nu är ett inrett rum, samt ett pannrum.
Jordvärmen var alltså en mycket bra investering. Ändå bekymrade det mig att jag
hade hög elförbrukning i förhållande till många andra med jord och bergvärme. Detta
kom sig av att jag var tvungen att ställa den så kallade värmekurvan på allra högsta
inställningen. Jag hade kurvan så högt som upp till 6,4 och 6,2. Grundinställningen vid
leverans på pumpen är 4,2. Elementen var ofta ”knallheta” men värmen gick inte
riktigt ut i rummet. Pappa tyckte inte huset blev tillräckligt varmt om jag gick under
6,0 i inställningen. Jag funderade mycket på det här. Dessutom sade leverantören av
pumpen att alla radiatorventiler helst skall vara helt öppna hela tiden. När jag själv
dessutom bara var hemma och bodde på övervåningen ett par tre gånger per halvår
kändes det att jag eldade mycket i onödan.
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Av en händelse hittade jag Elementfläkten på internet och tyckte det verkade
intressant. Jag ringde Herbert Lindgren och vi pratade igenom det hela. Han
trodde bestämt att jag skulle få stor nytta av fläktarna. Jag inhandlade fyra
fläktar, installerade dem på nedervåningen där pappa vistas och sänkte sedan
värmen från 6,2 till 5,8. Värmen steg hos pappa och jag var tvungen att åka till
annan ort. Nästa dag berättade min far: ”Jag kunde inte sova, det var 25 grader
i rummet och jag svettades. Jag var tvungen att gå upp, men kunde ju inte börja
vädra och öppna balkongdörren mitt på natten, mitt i vintern.
Vid det här laget förstod jag att detta verkligen funkade. Jag köpte fläktar så
att alla sju elementen på pappas våning fick varsin fläkt. Efter en del tid för
utprovning ligger nu värmekurvan på 4,4. Pappa har ca 21,5 grader stadigt i
sovrummet. Köket som ligger mot norr håller 20 grader. Kökets nordöstra hörn
har alltid varit kallt och där finns också ett skafferi. Nu är värmen jämn i köket
och även om det någon gång vid nordanvind och vargavinter sjunker till 19,2,
känns ändå värmen ok. Troligast är att väggen kyls och därigenom också
termometern, men att rummets temperatur står sig bättre.
Jag har också installerat Elemementfläktens termostat på alla element på
övervåningen. Eftersom jag sällan är där är de inställda på 15 grader. Senare
har jag också köpt en fläkt till elementet i hallen på övervåningen. Eftersom
denna sitter mitt på övervåningen blir det varmt mycket snabbare de gånger
jag kommer hem och höjer upp värmen. Om jag vet när jag skall komma
tillbaka programmerar jag termostaten så att den slår igång några timmar
innan jag kommer hem. Bra!
Andra positiva effekter:
Värmen från nedervåningen verkar sprida sig till övervåningen. Vid entrén till
huset direkt vid trappan till övervåningen har jag också ett element med fläkt.
Varmluften verkar stiga uppåt ändå mera tack vare fläkten. Dessutom, och
detta är mycket viktigt, klarar värmepumpen nu av att värma pappas våning
utan att tillskottet med direktel slår på jämt och ständigt. Det sparar mycket.
Jag har dessutom blockerat tillskottet ned till minus 2 grader och det har
fungerat bra. Har ännu inte hunnit prova ut om jag kan blockera ytterliga.
Jag är mycket tacksam att jag hittade Elementfläkten en perfekt lösning för de
problem jag hade med onödigt hög elförbrukning. Har redan sett en rejäl
besparing för februari månad och ser fram emot att följa kommande månader.
Med bästa hälsningar/Joakim Storck
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Några av senaste kundkommentarer:
2020-12-30 Michael Persson har köpt Elementfläkten till några av hans
element i olika omgångar och han är mycket nöjd. Han berättar att han har ett
stort vardagsrum och elementen är inte låga och samtidig sitter bara på ena
sida, men med Elementfläkten har det kunnat flyttat värmen till andra sidan i
rummet. ”Det är besparing, har det varmt och skönt påstår han”!
2020-11-03 Thomas Grabe har mejlat oss rummet blivit märkbart varmare trott
att fläkten låter lite i sovrum. Hans citat ”Oavsett vilket så är jag en nöjd
kund!

”

2020-10-16 Rudy Guldbrandsen är en mycket nöjd kund. Han har monterat
Elementfläkten på alla element och ytterligare Värmeförflyttare i sitt hus. Det är
bättre inomhusklimat, energieffektiv och han kör åretrund.
2020-10-06 Lorentz Andersson har ringt och beställt 2st Elementfläkt till
eftersom han är jättenöjd med den första.
2020-10-05 berättar Lennart Carlsson att han är väldigt nöjd med
Elementfläkten sedan han har haft 2013. Det har förbättrad spridning av
temperaturen och fått varmare.
Thomas Ervander köpte 3st Värmeförflyttare år 2016 sedan. Det har funkat
jättebra påstår han idag den 2020-09-09 när han skulle hämta 3st kanaler till
sin 3st Värmeförflyttare. Med det kan uppnå ännu bättre resultat övertygar han
Idag skriver Eric van der laan att han har haft Elementfläkten i 10 år har funkat
och han är fortfarande väldigt nöjd.

Peter Lönn köpte Elementfläkten sedan 2015 och var jättenöjd att det
har funkat jättebra. Han blir överraskad över livslängd på produkten och
det håller fortfarande idag.
Hans Norling skrev till oss att han vilja tacka för snabb leverans. Det hade tagit
honom en kvart för att montera på två elementen!
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Magnus Dahl har köpt totalt 5st elementfläkt. Han tyckte de var lätt att
montera. Det har fungerat jättebra och är nöjd.
Fabio Tosto hade beställt 4st Elementfläktar och var mycket nöjd och vecka
efter köpte han tre till. Mycket skönt att få ut värmen från elementskydd!

År 2018 kom Peder Mårstad och Bo Danielsson tillsammans köpte
fler Elementfläktar – Peder var så nöjd med den han köpte sedan
år 2012 och nu köpte han en till för sitt vardagsrum. Bo
Danielsson som kom tillsammans var också jättenöjd med
Elementfläkten han köpte 3st år 2016. Nu köpte han 3st till sina
element eftersom han har tyckt hela huset har blivit varmare och
skönare. Han och familjen inte behöver frysa längre!
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https://elementflakten.se/montering-av-elementflakten/
https://elementflakten.se/montering-av-varmeforflyttare/
https://elementflakten.se/montering-av-kanalen/

