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Värmeförflyttaren
Värmeförflyttaren

• Flytta värmen tyst från taket ned mot golvet i nästa rum.
• Förbättra spridning av värme från luftluftvärmepump, kamin,
vedeldning, solstrålning och även varma tak.
• Värmeförflyttaren är en effektiv luftspridare och den mest
lättmonterade, energisnålaste tystaste på marknaden.
• På sommar kan man använda som kyleffekt inomhus.
• Värmeförflyttaren flyttar luft mycket effektiv upp till 330m³/h.
• Panelen är färdigmonterad och bara sättas upp med fästen.
Ungefär som en gardinstång.
• Strömförsörjning drar lite ström från 3 - 12v med 6 olika
hastigheter och med ungefär 1,5m kabellängd.

Några kundkommentarer:
• Väldigt lättmonterad.
• Utan jämförelse den bästa och effektivaste investering jag gjort.
• Möjligt att varma hela huset med kaminen på övervåningen

www.elementflakten.se Tel. 019 760 22 10

Värmeförflyttaren
Den varma luften i taket sugs bort och förs ut genom dörröppningen ned till
golvet i nästa rum.

Diskret, lätt att montera
Värmeförflyttare & Kanalen

Fick ett samtal från kunden. Han prisade fläkten. Helt otrolig var
som en kupèfläkt satt o värmde rakt in i hallen
Se video på montering av Värmeförflyttaren och kanalen:
https://elementflakten.se/montering-av-varmeforflyttare/
https://elementflakten.se/montering-av-kanalen/

Kanal till Värmeförflyttaren
Nyhet

Förflyttar ännu mer värme
Kanalen gör att bara den allra varmaste luften förs ut till golvet i nästa rum.
Vår värmeförflyttare är fantastiskt bra men kan bli oslagbar med kanalen som gör
att den bara förflyttar den allra varmaste luften till golvet i nästa rum. Det gäller
framförallt då man exempelvis eldar i en plåtkamin och får riktigt varmt i taket. Då
blir värmeförflyttaren dubbelt så bra med kanelen.

Kanalen är 20cm i hög och finns anpassade till alla våra värmeförflyttare.
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.
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!
Ämne: Re: Värmeförflyttare

Hej!
Måste berömma eras produkt. Äntligen något som håller vad man lovad. Det
är tyst och förflyttar värmen som önskad. Kanonprodukt!
Mvh Nils Ludwig

Kund referenser
Här kan du läsa fler av våra nöjda kunder:
Bäste Herbert,
Vi talades vid på telefon den 4 ds angående termostatplacering vid installation av värmeförflyttare på
lantställe på Småländskahöglandet. 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 fatar mig kort: utan jämförelse den bästa och effektivaste investering jag gjort!
Bästa hälsningar
Bengt-Åke Andersson
Bjärred
Hej igen Herbert!
Tack för dit svar. Kan bekräfta 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 elda någorlunda
regelbundet. Oavsett tror jag huset mår bättre eftersom vi får ett bättre inomhusklimat när luften cirkulerar. Hur
som helst, det fungerar som utlovat och är enkelt och smidigt att montera och använda. Mvh, Christer Josh
Jan-Erik Ingemar har köpt både Elementfläkten och Värmeförflyttare. Han är mycket nöjd för att han berättar att
hela huset har blivit mycket varmare och behagligare.
Hej!
Först och främst vill jag tacka för er snabba leverans av värmförflyttare vi fick i förra veckan. Den fungerar alldeles
utmärkt och för sitt jobb förträffligt. Den gick snabbt att få på plats eftersom den var väldigt lättmonterad.
Framför allt är den så tyst så man tror inte att den är påslagen. /Bo Jadeborn

Längd välj nedanför tabell:
Färdigmonterad panel. Det ingår en vit fläkt för varje 0,2m. Fästen, 5m skarvkabel,
gavelpar och Strömförsörjning med 6 olika hastigeter.
Längd på
Element

Antal av
Fläktmoduler

Väggfäste

5m
kabel

Komplett med
strömförsörjning

Kanal

0,4m H

2

2

1

970 kr

320kr

0,6m H

3

2

1

1201 kr

360kr

0,8m H

4

2

1

1415 kr

400kr

1m H

5

2

1

1694 kr

440kr

1,2m H

6

3

1

1982 kr

500kr
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