
	  

	  

	  

	  
	  

Lägre	  elräkning	  med	  en	  hetvattenkran	  
	  

Årets	  höjningar	  av	  elpris	  kom	  som	  en	  kalldusch	  för	  många	  hus-‐	  och	  
lägenhetsägare	  i	  Sverige.	  Det	  finns	  mycket	  man	  kan	  göra	  för	  att	  dra	  ner	  på	  
elförbrukningen	  –	  mer	  än	  att	  bara	  släcka	  lampor.	  Köket	  har	  blivit	  ett	  nytt	  
sätt	  att	  spara	  energi	  genom	  energisnål	  matlagning.	  Hetvattenkranar	  är	  ett	  
smart	  sätt	  att	  spara	  energi	  och	  en	  ny	  trend	  i	  gröna	  hem.	  	  	  	  	  	  
	  
Nu	  hägrar	  en	  kall	  höst	  och	  vinter,	  vilket	  också	  innebär	  att	  vi	  spenderar	  mer	  
pengar	  på	  att	  värma	  och	  lysa	  upp	  våra	  bostäder.	  Och	  nu	  kan	  det	  bli	  extra	  dyrt,	  då	  
såväl	  Vattenfall	  som	  Ellevio	  har	  höjt	  sina	  elnätpriser	  under	  året.	  Då	  man	  inte	  kan	  
påverka	  elnätspriset	  genom	  att	  välja	  en	  billigare	  leverantör,	  gäller	  det	  att	  minska	  
den	  rörliga	  elkostnaden	  för	  att	  balansera	  upp	  höjningen	  av	  elnätspriset.	  	  
	  
Att	  koka	  vatten	  till	  thé,	  kaffe	  och	  matlagning	  är	  något	  som	  drar	  både	  på	  el	  och	  på	  
vattenresurser.	  När	  man	  kokar	  thévatten	  kokar	  man	  oftast	  mer	  vatten	  än	  vad	  
man	  till	  slut	  använder,	  vilket	  innebär	  att	  man	  slösar	  el	  på	  att	  koka	  för	  mycket	  
vatten,	  plus	  att	  man	  häller	  ut	  oanvänt	  vatten	  och	  slösar	  därmed	  också	  på	  våra	  
vattenresurser.	  Detta	  slöseri	  går	  att	  få	  stopp	  på.	  
	  
Hetvattenkranar	  spar	  energi	  
	  
Med	  en	  hetvattenkran	  slipper	  man	  båda	  dessa	  problem.	  Ett	  exempel	  är	  
InSinkErators	  senaste	  hetvattenkran	  3N1,	  som	  är	  upp	  till	  20	  procent	  mer	  
energieffektiv	  än	  en	  vattenkokare	  och	  använder	  mindre	  energi	  än	  glödlampa	  på	  

http://www.insinkerator.se/hetvattenkranar
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40	  Watt.	  Man	  slösar	  heller	  inte	  på	  vatten	  eftersom	  allt	  vatten	  som	  kommer	  från	  
hetvattenkranen	  används	  till	  exempelvis	  det	  thé	  man	  vill	  koka.	  	  
	  
Hetvattenkranen	  producerar	  direkt	  upp	  till	  98-‐gradigt	  vatten	  –	  man	  behöver	  inte	  
låta	  vattnet	  rinna	  för	  att	  det	  ska	  bli	  varmt,	  hetvattnet	  kommer	  så	  fort	  man	  slår	  på	  
kranen.	  Föredrar	  man	  istället	  kaffe	  så	  passar	  hetvattenkranen	  perfekt	  till	  
pressokaffe	  –	  det	  är	  bara	  att	  hälla	  hetvattnet	  i	  pressokannan	  så	  börjar	  kaffet	  
bryggas	  direkt.	  
	  
Genom	  att	  använda	  en	  hetvattenkran	  istället	  för	  en	  vattenkokare	  eller	  koka	  
vatten	  på	  spisen	  (såväl	  vanlig	  spis	  som	  induktion)	  spar	  man	  därmed	  såväl	  på	  
energi	  som	  vatten.	  Detta	  är	  ett	  modernt	  sätt	  att	  spara	  på	  el	  och	  en	  självklarhet	  i	  
gröna	  och	  smarta	  hem.	  
	  
Hetvattenkranen	  kan	  även	  användas	  till:	  
	  
• blanchering	  av	  grönsaker	  
• rengöring	  av	  köket	  
• vatten	  till	  kokning	  av	  till	  exempel	  pasta,	  potatis,	  rotfrukter,	  grönsaker	  och	  ris	  
• snabb	  upptining	  av	  frysvaror	  	  
• sköljning	  av	  diskade	  glas	  för	  att	  ge	  dem	  glans	  
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Om	  InSinkErator	  
InSinkErator,	  en	  affärsenhet	  inom	  Emerson,	  är	  världens	  största	  och	  marknadsledande	  tillverkare	  
av	  matavfallskvarnar	  för	  livsmedel.	  Matavfallskvarnar	  avleder	  cirka	  20	  procent	  av	  
hushållsavfallet	  från	  deponering	  och	  har	  visat	  sig	  ha	  mindre	  kolutsläpp	  än	  vanlig	  sophantering.	  
Under	  2007	  lanserade	  InSinkErator	  en	  helt	  ny	  produkt,	  en	  hetvattenkran	  som	  levererar	  98	  
grader	  varmt	  filtrerat	  vatten	  direkt	  ur	  kranen.	  	  
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