
Frontgallren finns i färgerna svart, brun, 

vit, krom, aluminium och matt rostfri.
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KICKSPACE

För att frigöra utrymme, för att skapa en fri vägg 
eller för att få behaglig värme? Oavsett varför du 
installerar din Kickspace kommer du aldrig mer 
att vilja vara utan den. 

Vad är Kickspace?
Kickspace är ett litet och högeffektivt fläktelement 
som tar minimal plats och som kan anslutas både 
till el- och vattenuppvärmning. Samtliga modeller 
har två hastigheter och en ljudnivå 
som är klassad  som tyst aktivitet 
(23,8-28,5 db vid låg hastighet). 

   Var monteras Kickspace?
Kickspace är specialutformat för 
att passa i hemmets outnyttjade utrymmen. Den 
byggs in i exempelvis en kökssockel, under ett 
skåp eller i trappans sättsteg. 

Hur fungerar Kickspace?
Kickspace suger in sval luft i gallrets utkanter, vär-
mer upp den och sprider en jämn och behaglig 

Kickspace är ett litet och högeffektivt fläktelement som kan värma 
upp till 45 kvadratmeter! Monterad i en sockel värmer den hela 
köket utan hjälp av vanligt element eller golvvärme.

värme över hela rummet. Till och med snabbare 
än ett vanligt element. Den medföljande termosta-
ten gör det enkelt att reglera temperaturen. 

Hur installeras Kickspace?
Vattenmodellen kopplas till det befintliga vatten-
burna värmesystemet och ersätter gamla vatten- 
element. Den inbyggda termostaten på vatten- 
ledning stänger av fläkten om vattentemperaturen 
understiger 30°C. Om du saknar ett vattenburet 

system eller om rören är 
placerade för långt bort så 
fungerar den elektriska mo-
dellen lika effektivt.

Garantier
Med Kickspace följer 2 års produktgaranti. Alla 
modeller är CE-märkta och testade enligt BS4856 
del 1. Angivna ljudnivåer är kontrollerade enligt 
EN23741.

Installationstips på nästa uppslag>>

KICKSPACE®

en osynlig värmelösning

Den sprider en jämn och 

behaglig värme snabbare 

än ett vanligt element.
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Inkommande vattentemperatur och effektbehov i W. 
Tabellen förutsätter en önskad inomhustemperatur på 20°c.

Modell Fläkt 
varvt.     40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C 75°C 80°C

500
Normal 393W 480W 566W 650W 733W 815W 896W 976W 1 056W

4 990 kr 5 290 kr
Hög 447W 564W 683W 803W 923W 1 044W 1 166W 1 289W 1 412W

600
Normal 467W 596W 729W 863W 1 000W 1 138W 1 278W 1 420W 1 562W

5 290 kr 5 890 kr
Hög 607W 772W 939W 1 108W 1 279W 1 451W 1 625W 1 800W 1 977W

800
Normal 747W 914W 1 077W 1 238W 1 396W 1 552W 1 707W 1 860W 2 012W

6 990 kr 7 350 kr
Hög 845W 1 066W 1 289W 1 738W 1 738W 1 964W 2 192W 2 420W 2 649W

500E
Normal 1 000W

Detta är en elprodukt med två effektlägen. 4 790 kr 5 290 kr
Hög 2 000

KICKSPACE®

  så väljer du rätt modell
Det är enkelt att räkna ut vilken modell av Kickspace som passar 
i ditt hem. Följ vår steg-för-steg beräkning och läs i tabellen vilken 
modell som bäst passar ditt behov.   

1. Räkna ut rummets volym i kubikmeter. Det gör du 
genom att ta golvytans kvadratmeter mulitplicerat 
med takhöjden i meter. 
Ex. 15m² x 2,40m = 36m³

2. Multiplicera din volym (m³) 
med den effekt i watt som krävs 
för uppvärmning. Hus byggda 
före 1980 behöver cirka 30W 
per m³ för luft som ska värmas 
och hus byggda efter 1980 cir-
ka 25W per m³. 
Ex. Huset är byggt efter 1980. 
36m³ x 25W = 900W (sum-
man är rummets effektbehov).

Behövs en fackman?
Beräkningarna ger endast 
en grov uppskattning av ditt 
behov. För att vara på den säkra sidan rekom-
menderar vi att du anlitar en fackman som gör en 

beräkning på plats. Omständigheter som kan påverka 
effektbehovet är bland annat tilläggsisolering, större 
fönsterpartier och kalla golv.   

     Vilken modell passar? 
Kontrollera den maximala vatten- 
temperaturen i värmesystemet, 
det vill säga inkommande vatten- 
temperatur till din Kickspace. (Ex. 
värmepump 50˚C eller fjärrvärme 
65˚C.) Välj sedan kolumn i tabellen 
efter inkommande vattentempera-
tur, läs kolumnen tills du finner ditt 
uträknade effektbehov och följ ra-
den till vänster så ser du vilken mo-
dell av Kickspace som bäst passar 
ditt behov. Välj alltid den modell 
som med normal varvtal motsvarar 
ditt effektbehov. 

Ex. Inkommande vattentemperatur 65˚C, effektbehov 
900W innebär att modellen 600 passar huset. 

Välj alltid den modell av Kickspace som med normal varvtal motsvarar ditt effektbehov. 

Sval luft sugs in på sidorna, 

passerar en varm konvektor  

och fläktas ut i rummet igen. 
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Lackerad front
  (svart, vit, brun)

  Metallfront 
(matt rostfri, 

aluminum, krom)

RITNINGAR KICKSPACE
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