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Brf Hammarby Strands anvisningar för Spiskåpa med spjäll (Köksfläkten) 

Spiskåpa med spjäll (KÖKSFLÄKTEN) 

Det har visat sig att flera medlemmar har haft frågor kring köksfläktar och frågor rörande 

ventilation.  Främst handlar frågorna om att den ursprungliga spiskåpan bytts och ersatts 

med en ny och att funktionen har förändrats i samband med detta. Vi som bor i 

flerbostadshus har en centralfläkt på taket kopplade till samtliga hushåll och kräver en 

spiskåpa med spjäll och utan fläktmotor. Det enda man gör är att öppna spjället i spiskåpan. 

När denna byts ut är det viktigt att vara medveten om denna funktion och att välja en 
spiskåpa med spjäll som fungerar väl till vårt centrala ventilationssystem.  Det finns en 
uppsjö av olika fläktar på marknaden idag och det kan vara lockande att välja den som du 
tycker är snyggast men den har med stor sannolikhet inte den funktionen. Endast ett fåtal 
modeller har detta på marknaden idag. 
 
FAKTA OM SPISKÅPA 
 
Typ  Volymkåpa 
Grundflöde  10 l/s 
Maxflöde  30 l/s 
 
Tänk på att en annan typ av spiskåpa kan behöva ett större luftflöde för att klara samma 
behov. Detta pga. spiskåpans konstruktion.  
 
KÖKSFLÄKT MED KOLFILTER 
Byter du till en köksfläkt med kolfilter ska du vara medveten om att den inte får vara 
kopplad till centralfläkten eftersom detta påverkar cirkulationen negativt. Då gäller 
recirkulation dvs att du låter luften cirkulera ut i köket igen på lämpligt sätt och låter 
kolfiltret ta hand om matoset.  
 
BRA ATT TÄNKA PÅ 
Eftersom föreningen ansvarar för att fläkt och ventilation fungerar på ett tillfredsställande 
sätt i lägenheterna är det mycket viktigt att meddela styrelsen vid eventuellt byte så de får 
vetskap om detta samt att rätt fläkttyp installeras. Då ventilationssystemet är korrekt 
installerat är det möjligt att ställa in ventilationen optimalt och genom detta få ett bättre 
inomhusklimat med lägre fjärrvärmekostnader som effekt. 
 


