
TIPS & GODA RÅD

FÅ UT DET BÄSTA AV  
DIN THERMEX-KÖKSFLÄKT

INNEKLIMAT OCH VENTILATION

Det ställs idag mycket höga krav avseende isolering 
av bostäder. Det är naturligtvis bra för elräkningen, 
klimatet och vår gemensamma planet. Dessvärre 
betyder denna grad av isolering samtidigt att våra 
hus får svårt att andas - till skada för både hus och 
boende. Det är det problemet din köksfläkt skall 
lösa för köket, som utan jämförelse är det rum i 
bostaden, där behovet av luftväxling är som störst. 

DET RÄCKER INTE ATT ÖPPNA FÖNSTRET

En köksfläkt som är rätt monterad skapar ett un-
dertryck i köket, så att ånga, fukt och matos inte 
sprider sig till resten av bostaden. På det sättet 
hjälper köksfläkten till att förbättra luften i hela 
bostaden. Till gagn och glädje för både huset och de 
som bor där.

Fläkten suger den fettmättade luften genom filtret. 
När luften träffar det kalla stålet kyls den ner och 
fettpartiklarna fastnar i filtret. 
Ju större köksfläkten är i förhållande till spisen, 
dess bättre evakuering av luften får du. Om du så 
skall välja väggmonterad eller frihängande, intern 
eller extern motor, evakuering eller kolfilter med 
recirkulation, så handlar det i grund och botten om 
dina personliga val och önskemål i kombination med 
byggnadens rent fysiska möjligheter och begrän-
sningar.

Det är dessa tekniska val, vi vill guida dig igen-
om på dessa Tips & Fakta sidor. Har du frågor 
ut över detta, så är du alltid välkommen till våra 
THERMEX återfösäljare, som alla arbetar mot 
samma mål som oss: Att ge dig ett komplett 
beslutsunderlag, när du skall välja den THERMEX 
lösning, som du skall ha glädje av varje dag i 
många år framöver.



Det är som regel fem möjligheter, när 
man skall välja fläkt till köket. Vilken 
lösning man skall välja avgörs dels av 
bostadens fysiska ramar, dels av ens 
egna önskemål.

Recirkulation med kolfilter
Används i kök där det inte finns någon 
kanalanslutning, eller på något sätt är 
svårt att leda ut luften från köket. Luft-
en sugs först genom fettfiltret och se-
dan genom ett aktivt kolfilter, som tar 
bort lukten. Köksfläktar med recirku-
lation tar inte bort fukten från luften. 
Kolfiltret skall bytas ungefär två gånger 
om året.  
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Värmeåtervinning
Delar av Thermex sortiment kan även 
kopplas ihop med värmeåtervinningsag-
gregat. 

Extern motor
Motorn placeras på vind, tak eller yt-
tervägg. Utsugningskapaciteten är som 
regel högre än vid motsvarande köks-
fläkt med inbyggd motor. Ljudnivån är 
betydligt lägre, eftersom ljudkällan är 
flyttad från köket.

Värmeåtervinning

Inbyggd motor
Motorn är inbyggd i köksfläkten. Sug-
förmågan är bra och den kompakta 
köksfläkten är lätt att montera. In-
byggd motor ger dock som regel högre 
ljudnivå än en extern motor.

Centralventilation
Flera THERMEX modeller kan använ-
das till centralventilation. Här kopplas 
köksfläkten/Spiskåpan till fastighetens 
centrala ventilationsanläggning, man 
har ingen egen motor - och slipper på så 
sätt det ljudet. Köksfläkten/Spiskåpan 
manövreras i stort sätt på samma sätt 
som en modell med inbyggd motor.

VENTILATION & MOTOR



Rena fettfilter fungerar bäst
Fettfilter ska vara så rena som möjligt för att 
effektiviteten ska bibehållas. Beroende på 
hur ofta och vilken typ av mat du lagar, ska du 
räkna med att behöva rengöra dina metallfil-
ter cirka en gång i månaden – men så är det ju 
mycket enklare än att göra rent hela köket.  
Följ alltid bruksanvisningen som följer med 
produkten.

Ta bort oönskat ljud
THERMEX rekommenderar alltid att du använ-
der kondens-/ljudisolerade slangar/rör i hela 
installationen, detta motverkar oönskat ljud och 
fukt. Om du har köpt en produkt med extern 
motor kan du med fördel köpa och installera en 
ljuddämpare mellan köksfläkten och motorn. 
Ljuddämparen dämpar ljudet av luftgenom-
strömningen i installationen ytterligare. (kon-
takta din återförsäljare för mer information)

Undvik förlust av sugkraft
Undvik 90 °-vinklar så långt det är möjligt. En 
vinkel på 90 ° ger lika stor förlust i sugkraft 
som en meter slang/rör. Korta alltid slangar 
och rör så att installationen blir så kort som 
möjligt. Ju längre installation, desto större 
tryckförlust = lägre sugkraft. Använd alltid 
största möjliga rördiameter. Om din köks-
fläkt/motor har en anslutning på Ø160, ska 
röret du använder vara på minst Ø160 osv. 
Om du bara använder en storlek mindre kan 
effekten minska med upp till 66 %.

KANALANSLUTNING-
ANPASSNING

LÅT THERMEX 
SKRÄDDARSY 
KÖKSFLÄKTENS  
SKORSTEN
För ett stort antal modeller är det möjligt att anpassa 
köksfläktens skorsten till köket. THERMEX kan korta, 
förlänga eller anpassa skorstenen i vinkel i till exempel 
tak med lutning.

Om standardkanalanslut-
ningen måste var längre, 
ska man använda en extra 
lång kanalanslutning eller 
förlängningsadapter. I 
dessa fall tillkommer en 
extrakostnad.

Om standardkanalanslut-
ningen måste var längre, 
ska man använda en extra 
lång kanalanslutning eller 
förlängningsadapter. I 
dessa fall tillkommer en 
extrakostnad.

När det gäller takintegrerade modeller 
ska man tänka på att avståndet mellan 
spisen och filterytan är längre än normalt. 
Denna typ av modell är i normala fall ut-
rustad med kantsug och igensättningsfritt 
labyrintfilter, vilket ökar effektiviteten. 
THERMEX rekommenderar att avståndet 
mellan spishäll och filter inte är större än 
3 meter.

Max. 3 m

Optimalt avstånd
THERMEX rekommenderar att du mon-
terar din köksfläkt 50–70 cm ovanför 
spisen och minst 65 cm över en gasspis.
Tänk på att alltid ta hänsyn till myndig-
hetskrav och specifikationer för spis och 
köksfläkt.

50-70 cm



Kantsug
Köksfläktar med kantsug har en exklu-
siv design med filterna väl gömda inne 
i fläkten. Kantsug isolerar oset med 
osynliga luftströmmar hela vägen runt. 
Sugkraften koncentreras till öppningar-
na, lufthastigheten ökar och ljudnivån 
blir aningen högre.

Aktivt kolfilter tar bort lukten  
Aktivt kolfilter används på köksfläktar 
med recirkulation, som inte har någon 
kanalanslutninganslutning. Kolfiltret 
tar bort lukten, men inte fukten. Filtret 
skall rengöras regelbundet men kan 
som regel inte tvättas utan bör bytas 
ut ca två gånger om året.  

Stålfilter fångar fettet
Fläkten suger den fettmättade luften 
genom filtret. När luften träffar det 
kalla stålet kyls den ner och fettpar-
tiklarna fastnar i filtret. Då metall kyler 
luften effktivt, är denna process mest 
effektiv om filtret är av metall, vilket 
det är på alla THERMEX-modeller.

Filter i botten
Filter i botten har störst sug- och fil-
teryta, lägre lufthastighet och mindre 
luftljud. Antalet filter i botten (sug-
ytan) och luftmängden avgör effektivi-
teten. Utöver det är filterna lätta att ta 
ner i samband med rengöring. 
Uppfångningsförmågan kan ökas bety-
dligt genom större filteryta, och det är 
naturligtvis en fördel att fläkten täcker 
hela spisen och gärna mer därtill.

Vertikal utsugning
Köksfläktar med vertikal utsugning 
ger bättre plats och större svängrum 
vid spisen. Vertikal utsugning är en 
kombination av filter i botten och 
kantsug. Här får du det bästa från bäg-
ge principer och massor av plats så att 
du enkelt kommer åt kastrullerna.

UTSUGNINGSPRINCIPER & FILTER



Lätt att montera en  
THERMEX lösning
Om du är händig, så kan du sköta 
monteringen själv. När du köper en 
THERMEX produkt, får du naturligvis 
med en monteringsanvisning. Här leder 
vi dig step-by-step genom hela instal-
lationen. 

Om du inte känner dig mogen för 
uppgiften, så råder vi dig att över-
låta monteringen till din THERMEX 
återförsäljare. Här finns också alla 
nödvändiga tillbehör till både köksfläkten 
och monteringen. 

Inbyggd motor
Motorn är inbyggd i köksfläkten. Sug-
förmågan är bra och den kompakta köks-
fläkten är lätt att montera. Inbyggd motor 
ger dock som regel högre ljudnivå än en 

extern motor. Kolfilter för recirkulering 
finns oftast som tillbehör

Extern motor
Motorn placeras på vind, tak eller yt-
tervägg. Utsugningskapaciteten är som 
regel högre än vid motsvarande köksfläkt 
med inbyggd motor. Ljudnivån är bety-
dligt lägre, eftersom ljudkällan är flyttad 
från köket. Flera THERMEX modeller kan 
även användas till centralventilation.

Dansk

�

Thermex emfang

monTering & vejleDning

Inbyggd motor

Extern motor

INSTALLATION & MONTERING



Skapa undertryck i köket
Slå på fläkten 5 minuter innan du börjar 
med själva matlagningen så hinner det 
etableras ett effektivt undertryck. När 
maten är färdig sänker man hastighet-
en på fläkten och låter den gå ytterli-
gare 10-15 minuter för att rensa luften 
helt. 
Det kan vara frestande att öppna köks-
fönstret, men gör inte det! Det förstör 
luftcirkulationen omkring köksfläkten 
och hindrar fläkten från att skapa det 
undertryck, som skall suga fukten, luk-
ten och matoset ut från köket innan det 
sprider sig till resten av bostaden.
Det skall dock finnas tilluft, t.ex. genom 
ventiler eller en dörr på glänt. Eldar du 
samtidigt i en öppen spis som kräver 
luft, bör du låta ett fönster vara öppet i 
detta rum.

Spara på strömmen
En fläkt som går på högsta hastighet 
drar ca 50% mer ström än en som går 
på lägsta hastighet. Högsta hastighet 
behöver bara användas när man lagar 
mat som osar eller luktar mycket.

Goda ventilations- 
förhållanden
Om fläkten inte fungerar som den ska 
kan orsaken vara böjd slangsats, för 
många böjar på kanalanslutningen eller fel 
kanalanslutningdimension i förhållande till 
fläktens kapacitet. Goda ventilationsförhål-
landen ger en effektiv funktion och därmed 
lägre energiförbrukning. 

 

Daglig rengöring
Torka av fettfiltert med en fuktig trasa 
efter varje matlagning. Här kommer fler 
enkla tips på hur du kan hålla din fläkt 
ren och fräsch.

Lackerade köksfläktar
Fläkten rengörs med en fuktig trasa 
eventuellt med diskmedel. 

Köksfläktar med glasytor
Fläkten rengörs med en fuktig trasa 
eventuellt med diskmedel. Efterbehand-
las med 3M Polish. Glasskivan putsas med 
vanligt fönsterputsmedel.

Rostfria köksfläktar
Fläkten rengörs med en fuktig trasa even-
tuellt med diskmedel. Efterbehandlas 
med Metal Polish.

Stålfilter
Beroende på hur ofta och vilken typ 
av mat du lagar så skall du åtminstone 
räkna med att diska dina filter en gång i 
månaden. Lägg dina filter i blöt med disk-
medel och skura med diskborste. Det går 
också bra att köra dina filter i diskmaskin-
en, det finns dock en risk att maskindisk-
medlet missfärgar stålet.

Kolfilter
Filtret skall rengöras regelbundet men kan 
som regel inte tvättas utan bör bytas ut 
ca två gånger om året. 

ANVÄNDNING & SKÖTSEL



VILKEN TYP AV BOSTAD HAR DU?

           Bostad med separat kanal för köket            

          Bostad med centralventilation villa eller värmeåtervinning

           Bostad med centralventilation lägenhet

HUR SKALL FLÄKTEN MONTERAS?

HUR BRED SKALL FLÄKTEN VARA?

 600 mm        800 mm        900 mm        1200 mm        Specialmått

VILKEN FÄRG SKALL FLÄKTEN HA?

 Svart       Vit       Rostfri        Specialfärg    

KAN DU TÄNKA DIG ATT BLI AV MED MOTORLJUDET I KÖKET?

 Ja - Extern motor kan monteras:              På vind                På yttervägg 

   På taket      Har en endast möjlighet för inbyggd motor   

VILL DU HA EN LÖSNING MED KOLFILTER FÖR RECIRKULERING AV LUFTEN?

 Ja       Nej    

VILL DU HA EN LÖSNING MED INBYGGD MOTOR MED EVAKUERING AV LUFTEN?

 Ja       Nej   

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT SKALL KUNNA STARTA OCH STOPPA AUTOMATISKT NÄR DU 
ANVÄNDER SPIS ELLER UGN MED HJÄLP AV TOP LINK®?

 Ja       Nej   

VILL DU ATT DIN KÖKSFLÄKT AUTOMATISKT SER TILL ATT BALANSERA VENTILATION I DIN 
BOSTAD MED EGET VENTILATIONSAGGREGAT?

 Ja       Nej    

Att välja rätt fläkt

INTEGRERAD I 
SKÅP?



VÄGG- 
MONTERAD?



INTEGRERAD I 
TAK?



FRIHÄNGANDE 
FRÅN TAK?



INTEGRERAD I 
BÄNK?



LAMPMODELL?




