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Bäst mot värmeböljan – luftkonditionering och luftkylare 
	
Just nu är det ett stort tryck på PriceRunners kategori för inomhusklimat, och när 
sommarhettan har slagit till rejält söker många efter att investera i bra 
luftkonditionering. Bordsfläkt i all ära, men under högsommarvärmen så krävs det mer 
kraftfulla lösningar i form av luftkonditionering eller en luftkylare. 
 
”Årstiderna är tydliga i Sverige och syns i vårt shoppingbeteende. En extrem 
värmebölja gör att vi jagar produkter som ger skugga och kyla. I topp ligger 
luftkonditionering och fläktar. Men behovet syns inom all shopping. Till barn handlar 
vi lektält med UV-skydd och till husdjuren särskilda filtar som skyddar mot hettan och 
solen”, säger Nicklas Storåkers, VD PriceRunner. 
 

3 saker att tänka på innan köp 
Det finns en del saker som man bör tänka på när man ska investera i ett svalare klimat, 
vare sig du ska ha den i hemmet eller på jobbet. 
 

1. Ljudnivån: Om du vill ha en tystare bör du välja en på 50dB eller mindre. 
2. Kyleffekt: Räkna på cirka 80 watt per kvadratmeter. För ett rum på 40 

kvadratmeter så borde en luftkonditionerare klara av 3500 watt. 
3. Yta: Välj maskin efter hur stort utrymmet är som ska kylas ned. 

 

Luftkonditionering eller luftkylare? 
Det finns flera för- och nackdelar med både luftkonditionering och luftkylare, därför 
är det bra att jämföra dessa och anpassa köpet efter sitt behov. För kylning av mindre 
ytor passar en nätt luftkylare bra, men behövs hela huset svalkas ned så är 
luftkonditionering ett bättre val. 

För- och nackdelar 
	
Luftkonditionering Luftkylare 
Fördelar 
+ Jämn temperaturnivå + Ingen installation krävs 
+ Klarar av större ytor + Snabb och fungerar bra på mindre ytor 
+ Kommer ned i mycket låga temperaturer + Miljövänlig 
 + Lägre strömförbrukning 
Nackdelar 
- Kräver ibland installation - Når inte så låga temperaturer 
- Ofta stora och otympliga - Punktkylning 
 - Måste ha bra ventilation för att fungera 
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Portabel eller fast luftkonditionering? 
Inköpet bör anpassas efter hemmets, eller arbetsplatsens, förutsättningar och 
utrymme. Portabla lösningar har hjul, är billigare och behöver ingen godkänd 
installation. De fungerar bäst i utrymmen mellan 30–40 kvadratmeter. Nackdelen är 
att de oftast har en lägre effekt och att ljudnivån kan vara relativt hög. 
 
Om det finns möjlighet för en fast enhet så är det enligt majoriteten av användare den 
bästa lösningen. Denna lösning ger mest effekt, men kostar därmed också mer samt 
kräver en certifierad installatör. Inför installationen kan man dessutom behöva göra 
hål för de rör/slangar som transporterar in luft utifrån, och skjuter ut varmluften.  
Mest populärt är split-lösningar, vilket innebär en utedel och en innedel. Varför det är 
så uppskattat är för att ljudnivån reduceras markant. Med singellösningar behöver 
man oftast leda ut varmluften via ett öppet fönster (t.ex. hänga ut en slang). 
 

Kontaktperson 
Nicklas Storåkers, VD 
070-861 80 01    
nicklas.storakers@pricerunner.com 
 

Om PriceRunner 
PriceRunner är Sveriges största oberoende tjänst för jämförelseshopping med  
1 648 000 produkter. Vi jämför priser från 5 600 butiker i 25 länder - bara butiker 
som levererar till Sverige. PriceRunner har varje månad över 10 miljoner besök på våra 
sajter i fyra länder. Vi hjälper miljontals konsumenter att hitta bättre produkter och 
spara pengar genom lägre priser. På PriceRunner kan besökarna jämföra produkter, 
priser, specifikationer, läsa professionella produkttester och ta del av andra 
användares recensioner av produkter och butiker. PriceRunner erbjuder sina 
medlemmar en Köpgaranti utan kostnad som skyddar kunden vid köp upp till 50 000 
kronor från ett stort antal butiker på nätet. Bolaget har 117 medarbetare på kontoren 
i Stockholm, Sverige och Nykøbing, Danmark. 
 
 
 

Topp 5 Luftkonditionering Topp 5 Luftkylare 
1. TriStar AT5451 1. AEG LK 5689 
2. TriStar AC-5477 2. Camry CR 7905 
3. TriStar AC-5529 3. Honeywell ES800 
4. DeLonghi PAC N87 Silent 4. Honeywell CL30XC 
5. Trotec PAC 2000 E 5. Honeywell CS10XE 


