EcoFan finns nu i Sverige!

Elektrisk fläkt som
genererar sin egen el.

Fördelar värmen ut i
rummet i stället för
upp under taket!

Ekofläkten ECOFAN är en unik produkt
som kommer att vara dig till stor nytta
och glädje. Den blir ett naturligt
samtalsobjekt och passar i alla miljöer.
Fläkten utnyttjar värmen från en kamin
eller spis och producerar sin egen
energi. Så snart kaminen blir varm
startar fläkten automatiskt och sprider
värmen bättre i rummet.
Resultatet blir ökad värmekomfort och
mindre vedförbrukning.
Inga driftskostnader!

Fläkten är ljudlös och justerar själv
farten efter temperaturen på
kaminen.
Den behöver ingen el och ingen
installation – bara ställ den på
kaminen och den fungerar!
Detta gör den perfekt till stugan
men fungerar självklart lika bra
hemma.
Finns i tre modeller och med valfritt
fläktblad i mässing eller nickel..
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Hur fungerar den?
Ekofläkten ECOFAN är en patenterad
fläkt, tillverkad i Kanada, som utnyttjar
den s.k. Seebeck-effekten för att
generera el med hjälp av temperaturskillnaden mellan kaminen och den
omgivande luften i rummet.
Fläkten är ljudlös och justerar
automatiskt farten efter temperaturen
på kaminen. Ingen elkostnad – bara
ställ den på kaminen och den
fungerar!

Den stora fläkten har en fot på 8 x 13
cm och ett fläktblad som levererar 50 %
mer luft än den lilla. Den lilla fläkten har
en fot på 8 x 10 cm. Båda fläktarna är
gjorda för att klara en temperatur i
området 60 ºC – max 340 ºC.
Modell 806 är gjord för lägre
temperaturer och tål inte temperaturer
över 150 ºC.
Höjd från 25 – 30 cm.
Se www.energiexperten.se för mer
information.

6 varianter

Modell 802
Stor vanlig

Modell 800
Liten vanlig

Modell 806
För lägre temperatur
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