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Abstract 
 
Värmeväxlare med luftkonditionering för tvättstugor 
 
Heat exchanger with air conditioning for laundry 
rooms____________________________________   
 
Vincent Liu, Jesper Stenberg 
 
 
The energy in laundry rooms, in form heated air, can be utilized with a heat 
exchanger. A concept and an early prototype of the heat exchanger have 
already been developed to show that the theory works. This report 
describes the continued development and construction of the product. 
 
A field study was made in order to investigate the environmental usage 
and establish the product design. The most common washing machine 
was used as a calculation model, and calculations were also made to 
estimate the amount of energy in the air. A previous analysis of the 
existing prototype is also presented in this report, to show the products 
potential capacity. The final part of the feasibility study concerns similar 
products which exist on the market today. 
 
The feasibility study resulted in a compilation of the constraints and the 
limitations of the heat exchanger. The compilation was used as a basis for 
concept generation and further design. Three main concepts for the 
product design were defined and a final concept was chosen amongst 
them. 
 
When the design began it was divided into two paths of development, one 
as the basis for manufacturing a prototype, and another as the basis for 
production in larger quantities. While designing the parts, manufacturing 
methods and materials had to be taken into account, though these differed 
between the two paths. 
 
The result of the prototype development path is detail drawings of all the 
components and assembly drawings for an overview of how they are to be 
mounted. The result of the production development path consists of 
presentation pictures, which can be used for selling promotion or to help 
describe the product. 
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Sammanfattning 

Energin i tvättstugor, i form av uppvärmd luft, kan tas tillvara med en värmeväxlare. Ett 

koncept och en tidig prototyp av produkten har redan tagits fram för att visa att principen 

fungerar. I den här rapporten presenteras hur vidareutveckling och konstruktion av produkten 

har gått till. 

 

Initialt gjordes en fältstudie för att få en bild av produktens användningsområde och 

utformning. Beräkningar gjordes för den vanligast förekommande tvättmaskinen och 

energimängden i luften. De tester som tidigare gjorts på den befintliga prototypen presenteras 

i rapporten för att ge en bild av produktens kapacitet. Den avslutande delen av förstudien 

avser de liknande produkter som idag finns på marknaden.  

 

Förstudien resulterade i en sammanställning av de bivillkor och begränsningar som gäller för 

produkten. Denna ligger i sin tur som grund vid konceptgenerering och vidare konstruktion. 

Tre huvudkoncept för utformning av produkten togs fram och utifrån dessa valdes ett 

slutgiltigt koncept.  

 

När konstruktionen påbörjades gjordes en uppdelning i två utvecklingslinjer. En som ska ligga 

till grund för framtagning av prototyper och en som ska vara underlag för produktion i större 

serie. Vid konstruktionen togs det hänsyn till materialval och tillverkningsmetoder vilka också 

skilde sig åt mellan de två spåren.  

 

Resultatet för utvecklingslinjen för framtagning av prototyp är detaljritningar på alla ingående 

komponenter och sammanställningsritningar över hur de ska monteras. För utvecklingslinjen 

för framtagning av underlag till serieproduktion är resultatet presentationsbilder som kan 

användas för att sälja och beskriva produkten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

I tvättstugor är det ofta hög luftfuktighet vilket innebär en risk för fuktskador. Fuktig, varm 

luft innehåller dock mycket energi som inte tas till vara på. Maskinerna i 

bostadsrättföreningars och hyreshus tvättstugor är i drift flera timmar per dag och förbrukar en 

stor mängd energi. Energin som finns i luften borde istället återföras till tvättmaskinerna 

samtidigt som luften avfuktas.  

Det kan lösas genom att en typ av värmeväxlare installeras mellan huvudvattenledningen för 

kallvatten och tvättmaskinen. En ackumulatortank med den varma sidan på ett kylelement 

monterat mot sig utgör grunden i konstruktionen. Den varma 

fuktiga luften blåses längs med tanken för att få en 

värmeöverföring till vattnet i tanken samtidigt som luften kyls 

ned. Om en kylfläns fäst på värmeelementets kalla sida kyls 

till 10 grader under rumstemperatur kan luften kondensera på 

den ytan.  

Anordningen avfuktar och kyler luften i tvättstugan samtidigt 

som energin från denna överförs till det kallvatten som ska in i 

tvättmaskinen. Två enklare prototyper på vilka tester och 

mätningar har gjorts har tagits fram och en patentansökan har 

skickats in. Produkten kommer i rapporten benämnas som 

TVX. En schematisk bild av produktens funktion visas till 

höger. De huvudsakliga komponenterna är: A) vattentank, B) 

luftkanal till kylelement, C) peltierelement, D) kylfläns, E) 

utblås, F) kopparrör. För en mer utförlig teoribeskrivning hänvisas till Patentansökan 

SE1100467-8.
 1

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att vidareutveckla den befintliga idén samt konstruera den i två 

utvecklingslinjer. En av dessa ska leda till tillverkning av en prototyp och det andra ligga som 

underlag för produktion i större serie. 

1.3 Mål 

Att för utvecklingslinjen för framtagning av prototyp ta fram ritningsunderlag för att kunna 

producera fungerande prototyper på vilka tester och mätningar kan göras. Att för 

utvecklingslinjen för serietillverkad produkt ta fram bilder för visuell presentation av 

produkten. För båda varianterna ska det presenteras förslag på tillverkningsmetoder och 

materialval.  

                                                 
1
Anderson, K. Eriksson, O. (2011). Patentansökan SE1100467-8, 2011 

Figur 1.1: Illustration av 

temperaturfördelning. 
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1.4 Metod 

Examensarbetet inleds med förstudier av produktens användningsområde och funktioner. Den 

består av fältstudier i ett antal tvättstugor där temperatur och luftfuktighet mätts och utrymme 

för placering av produkten undersökts, på så vis bestäms utformningen av produkten. Den 

mest förekommande tvättmaskinens energi och vattenåtgång undersöktes genom 

informationssökning på internet och med hjälp av det beräknades hur mycket energi som kan 

sparas. De lösningar som finns i dagsläget studerades för att få en bild av hur marknaden ser 

ut.  

 

Förstudien resulterade i en produktkravspecifikation som ligger till grund för 

konceptgenereringen. Vid konceptgenerering användes verktyg så som brainwriting och 

konceptvalsmatriser. Vid konstruktionen utformades först en gemensam modell för 

kylsystemet. Det delades upp i två utvecklingslinjer, en för framtagning av prototyp och en 

för serietillverkning av produkten. Som hjälpmedel användes 3D-modellering i SolidWorks. 

Under tiden som detaljkonstruktionen fortlöpte valdes också lämpliga tillverkningsmetoder 

och material. Vid dessa val har personer med erfarenhet tagits till hjälp. 

 



 

4 

 

2 Förstudier 

2.1 Studier i tvättstugor 

Nio tvättstugor i Uppsala studerades för att ge en bild av produktens användningsområde och 

utformning. Först gjordes en mätning av temperatur och luftfuktighet i en tvättstuga och en 

lägenhet i samma hus. Mätningen i tvättstugan gjordes ovanför tvättmaskinerna och i 

lägenheten på en central plats. Två termometrar/hygrometrar användes som mätinstrument i 

samtliga tvättstugor. I tvättstugorna studerades även möjliga utrymmen för placering av 

produkten för att kunna dimensionera den och placera externa gränssnitt. 

2.1.1 A) Flogstavägen 79 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 22,0
o
C respektive 26 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 24,0
o
C respektive 33 % när sju 

tvättmaskiner, två torktumlare och avfuktare i anslutande torkrum var i drift. 

Utrymmet mellan maskinerna var måttligt på 200 mm vardera men vid behov var de möjliga 

att förflytta i sidled. Bakom tvättmaskinerna fanns en ränna där spillvattnet gick direkt till 

avloppet, vars bredd var ca 330 mm. TVX skulle kunna få plats i rännan, men det är mindre 

lämpligt då det ligger vatten där samt för att den är lågt placerad. 

2.1.2 B) Folkungagatan 20B 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 21,2
o
C respektive 27 %. 

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 22,0
o
C respektive 35 % när två 

tvättmaskiner, en torktumlare och avfuktare i anslutande torkrum var i drift. 

Figur 2.1: Flogstavägen. 

Figur 2.2: Folkungagatan. 
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Till höger om tvättmaskinen, som syns i den vänstra bilden, fanns det mycket utrymme där 

TVX skulle kunna få plats. Bakom maskinerna var det ca 350 mm avstånd men det står ett 

element där som begränsar utrymmet. Då maskinerna står på förhöjda cementblock kan dessa 

inte flyttas för att göra utrymme för apparaten. Centrifugen mellan maskinerna skulle 

eventuellt kunna flyttas en bit för att skapa utrymme. 

2.1.3 C) Lindsbergsgatan 5 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 20,3
o
C respektive 29 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 22,5
o
C respektive 37 % när tre 

tvättmaskiner, en torktumlare och två torkskåp var i drift.  

Maskinen till höger i den första bilden står på ett förhöjt block, vilket innebär att den inte går 

att flytta på. De övriga två tvättmaskinerna står däremot direkt på golvet och gör det 

smidigare att ge plats för TVX. Baktill är utrymmet ca 300 mm, men på grund av alla 

vattenledningar minskas det med ca 50 mm. Smidigaste utrymmet i denna tvättstuga är 

bredvid maskinen tvättmaskinerna där det finns mycket plats.  

2.1.4 D) Luthagsesplanaden 27C 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 21,8
o
C respektive 31 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 23,0
o
C respektive 49 % när fyra 

tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp var i drift. 

Tvättrummet på Luthagsesplanaden var stort med mycket utrymme mellan och bakom 

maskinerna. Detta medför att tvättstugan inte ger några begränsningar för utformningen av 

produkten. 

Figur 2.3: Lindesbergsgatan. 

Figur 2.4: Luthagsesplanaden. 
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2.1.5 E) Sernanders Väg 7 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 22,5
o
C respektive 28 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 20,0
o
C respektive 25 % när åtta 

tvättmaskiner, två torktumlare, och två torkskåp var i drift.  

En del av tvättmaskinerna var placerade tätt ihop men med jämna mellanrum fanns det ett 

avstånd mellan dem på ca 300 mm. Bakom maskinerna fanns det inga märkvärdiga 

begränsningar för att placera ut TVX. Utrymmet i tvättstugan var så stort att maskinerna gick 

att flytta för att ge plats till produkten om så skulle behövas. 

2.1.6 F) Studentvägen 22 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 23,5
o
C respektive 24 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 21,0
o
C respektive 40 % när fyra 

tvättmaskiner, två torktumlare och torkrum var i drift. 

Mellan maskinerna, där det är ca 400 mm mellanrum, är den lämpligaste platsen att placera 

TVX på. Det finns utrymme bakom maskinerna och till höger om dem på den vänstra bilden. 

Där kan det dock krävas en ställning för att undvika avloppsrören och avloppshålet, samt för 

att komma upp till rätt nivå i förhållande till maskinerna. 

2.1.7 G) Torkelsgatan 24B 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 21,5
o
C respektive 25 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 21,0
o
C respektive 35 % när två 

tvättmaskiner och en torktumlare var i drift. 

Figur 2.5: Seranders Väg. 

Figur 2.6: Studentvägen. 
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På bilden längst till vänster syns det att TVX kan få plats till vänster om tvättmaskinen. Det 

finns även plats mellan torktumlaren och tvättmaskinen till höger om den, i den mittersta 

bilden, där avståndet mellan maskinerna är ca 370 mm. Bakom maskinerna är det ca 400 mm 

avstånd, där TVX skulle kunna placeras på en ställning eller hängas upp på väggen. 

2.1.8 H) Trädgårdsgatan 17B 

Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 23,1
o
C respektive 24 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 24,6
o
C respektive 26 % när två 

tvättmaskiner, en torktumlare och luftavfuktaren i torkrummet var i drift.  

Trädgårdsgatans tvättstuga var väldigt kompakt och det ända sättet att placera TVX är 

hängandes på väggen bakom maskinerna. Kabeldragningar och vattenledningar medför dock 

att den blir svårplacerad. 

2.1.9 I) Ulleråkersvägen 62 

 

 

Figur 2.7: Torkelsgatan. 

Figur 2.8: Trädgårdsgatan. 

Figur 2.9: Ulleråkersvägen. 
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Inne i lägenheten mättes temperatur och luftfuktighet upp till 25,0
o
C respektive 25 %.  

I tvättstugan mättes temperatur och luftfuktighet upp till 28,0
o
C respektive 35 % när två 

tvättmaskiner, och två torktumlare var i drift. 

De två tvättmaskiner som fanns sig i tvättstugan stod tätt intill varandra. Bredvid dem fanns 

det gott om utrymme för att placera produkten. Bakom dem var det begränsat djup på ca 400 

mm. Maskinerna stod inte på någon förhöjd platå så de kan flyttas isär för att ge utrymme vid 

behov.  

2.1.10 Sammanfattning 

 

 
För samtliga tvättstugor utom den på Sernanders Väg kunde en märkbar ökning av både 

temperatur och luftfuktighet uppmätas. De minskade värdena i tvättstugan på Sernanders Väg 

beror sannolikt på att fönster stått öppna i tvättstugan, eller att rummet, där referensvärdena 

mättes, inte vädrats på länge. Att värdena varierat så mycket i olika tvättstugor beror överlag 

på befintlig ventilation och vädringsmöjligheter.  

Vattenledningarna intill maskinerna var placerade högt upp, och 

spillvattenutsläppet nedtill på baksidan av samtliga maskiner. 

Spillvattnet släpptes till synes ut med hjälp av en inte alltför kraftig 

pump. Huvudledningarna intill maskinerna var placerade varierande i 

höjd och avstånd. 

Det minsta avståndet mellan vägg och tvättmaskin uppmättes till 260 

mm. Det minsta avståndet för placering mellan två maskiner 

uppmättes till 50 mm men utrymmet kunde i flera fall utökas vid 

förflyttning av maskiner. I allmänhet var det ofta ett avstånd på mer 

än 250 mm bredvid maskinerna. På höjden och längs maskinens 

väggar, enligt bilden till höger, fanns det i stort sätt inga 

begränsningar.  

2.2 Tvättmaskinen  

Electrolux 465H(LE) är den modell som förekom mest frekvent i tvättstugorna så den ligger 

till grund för vidare utredning. De två modellerna skiljer sig åt i att W465H endast matas med 

kallvatten medan 465HLE matas med en blandning av varm- och kallvatten. Båda modellerna 

är godkända för skyddsklass IP 42.
23

 

 

                                                 
2
 Electrolux, hemsida (2011) 

3
 Proffsmagasinet, hemsida (2011) 

Tabell 2.1: Temperaturökning och relativ luftfuktighetsökning i tvättstugorna 

Område A B C D E F G H I 

Temperaturökning (°C) 2,0 0,8 2,2 1,2 – 2,5 2,5 0,5 1,5 3,0 

Relativ luftfuktighetsökning 
(procentenheter) 

7 8 8 18 – 3 16 10 2 10 

 

Figur 2.10: Illustration av 

avstånd längs tvättmaskin. 
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Vid en normaltvätt i 60
o
C förbrukar W465H 66 liter kallvatten och 1 kWh för uppvärmning 

av denna volym. W465HLE förbrukar 54 liter kallvatten, 12 liter varmvatten och 0,35 kWh 

för uppvärmningen av vattnet. Ur detta kan det avläsas att energi kan sparas i stora mängder 

genom att bara tillsätta lite varmvatten. 

 

När kallvatten och varmvatten blandas i W465HLE får de sluttemperatur: 

T = (54TK+12TV) / (54+12) = (54*15
o
C + 12*65

o
C) / 66 = 24

o
C 

där TK = kallvattentemperaturen och TV = varmvattentemperaturen  

Temperaturskillnaden för det kallvatten som värms upp i W465H och vattnet som värms upp i 

W465HLE är således bara 9
o
C trots en nästan tre gånger så stor energiförbrukning för 

W465H. 

Spillvattnet har en temperatur på ca 50
o
C och värmeenergin kan användas till att värma upp 

inkommande kallvatten. Maskinen har en tömningskapacitet på 170 l/min och kan tömma 25 

liter åt gången. Det beslutades dock i samråd med handledare att energin från spillvattnet inte 

ska utnyttjas då det inte ger tillräcklig effekt.  

2.3 Energimängd i luft och dess utnyttjande 

I de mätningar som gjorts höjdes temperaturen i tvättstugorna i genomsnitt 3 grader när 

maskinerna var i drift. En genomsnittlig tvättstuga var 40m
2
 med takhöjd på 3m vilket ger en 

rumsvolym på 120m
3
. Maskinerna tillför under dessa förhållanden följande energimängd

4
: 

 

TmcQ   

TVcQ    

Där det för luft gäller att: 

Kkg
kJc

*
01,1  

325,1
m

kg
  

    kJKm
m

kg
Kkg

kJQ 455312025,1
*

01,1 3
3 










  

Maskinerna tillför således 455 kJ i en genomsnittlig tvättstuga.  

Ett peltierelement kommer att värma upp tanken med en effekt på ungefär 200W. Enligt 

kravspecifikationen ska minst lika mycket effekt tas från den luft som passerar tanken. Ifall en 

totaleffekt på 400W verkar på vattentanken kommer vattnet värmas upp enligt följande då P = 

Q / t: 

 

t

TC
P


  

                                                 
4
 Björk, L-E. Brolin, H. Pilström, H. Alphonce, R. (1998). Formler och Tabeller, Stockholm  
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C

tP
T


  

Där: 

 






Kkg
kJkgcmC

*
19,420  

st 600min10   

 

 
2.3.1 Sammanfattning 

Är den totala effekten 400W kommer således temperaturen i kallvattnet som ska in till 

tvättmaskinen att höjas strax under 3 grader på 10 minuter. Det är önskvärt att utvinna 

tillräckligt mycket energi från luften under de 10 minuter som går mellan påfyllning av 

tvättmaskinen för att få en effekt på 200W. Det uppnås genom att luften får så mycket kontakt 

med vattentanken som möjligt och att den flödar med lämplig hastighet. Då tanken ska kunna 

hängas upp på en vägg kan luften flöda längs tre sidor av tanken. Det enklaste är dock ifall det 

bara sker längs en sida av tanken. För att få så mycket kontaktyta som möjligt ska tanken vara 

platt samt stor på höjd och bredd.  

2.4 Tester på befintlig prototyp 

På den senare av de två tidigare framtagna prototyperna, prototypversion 2, har det utförts tre 

tester som ligger till grund för en patentansökan.  Figuren nedan visar hur prototypen är 

utformad. Den består av en tank som rymmer 10 liter vatten och 10 m kopparledning med 

innerdiameter 5 mm. Luften blåser genom två kylflänsar varav den senare är kopplad till ett 

40W peltierelement. Den har dessutom två fläktar med kapacitet på 60 m
3
/h och 28 m

3
/h. Den 

första fläkten blåser genom den första kylflänsen för att förkyla luften och den andra blåser 

mot den andra kylflänsen och används för att justera temperaturen på denna till 10 grader 

under rumstemperatur. I de försök som utfördes var rumstemperaturen 25
o
C med en relativ 

luftfuktighet på 45-50 %. Försöken beskrivs mer ingående i Patentansökan SE1100467-8. 

 

 

 
K

Kkg
kJkg

kW
T 86,2

*
19,420

6004,0











Figur 2.11: Illustration av befintlig prototyp. 
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2.4.1 Mätning 1 

I det första försöket fylldes tanken med 14-gradigt vatten och flödet genom kopparröret 

ströps. Den förkylda luften hade en temperatur på 21
o
C och temperaturen i tanken ökade med 

ca 0,0025
o
C /s vilket motsvarar 105 W. 42 % av detta kom från peltierelementet och resten 

var energi från den fuktiga luft som blåste genom kylflänsarna.  Peltierelementet höll en 

temperatur på ca 14
o
C och den utgående luften en temperatur på 17-18

o
C med en relativ 

luftfuktighet på 40 %. Det betyder att ungefär 50 % av vattenångan i luften har avlägsnats.  

2.4.2 Mätning 2 

I det andra försöket fylldes tanken med 11 liter vatten med en temperatur på 19
o
C. Kallvatten 

flödade genom kopparrören med en hastighet på 0,87 liter/min men fläktarna och 

peltierelementet var avstängda under försöket. Temperaturen i vattentanken sjönk från 19 till 

14
o
C under de 500 sekunder mätningen utfördes. Temperaturen på det ingående vattnet i 

kopparröret låg mellan 6-8
o
C och för det utgående mellan 12-14

o
C. Kallvattnet värmdes upp 

med ungefär 5
o
C. Ackumulatortanken kan således värma upp det kalla vattnet med en effekt 

på ca 450W.  

2.4.3 Mätning 3 

Ett tredje försök där alla funktioner var aktiverade utfördes. Temperaturen i vattentanken 

sjönk då från 15 till 13
o
C under de 300 sekunder mätningen utfördes. Temperaturen på det 

ingående vattnet i kopparröret låg på 6-7
o
C och för det utgående vattnet 12-14

o
C. Kallvattnet 

värmdes alltså ca 6 grader när det flödade genom röret. Ackumulatortanken kan värma det 

kalla vattnet som pumpas genom kopparrören med en effekt på ca 360W. Temperaturförlusten 

i tanken motsvarar ca 270W kylning vilket innebär att energin från peltierelementet och den 

luft som flödar genom kylflänsarna tillför 90W. Utgående luften hade en temperatur på 16-17 

grader med en relativ luftfuktighet på 40 % vilket innebär att 50 % av den vattenånga som 

finns i luften har avlägsnats.  

2.4.4 Sammanfattning 

Mätningarna som gjorts på prototyperna visar att produkten kan utföra de funktionerna den är 

avsedd för. Den kan avfukta och kyla luften med relativt hög effektivitet. Energin från den 

varma fuktiga luften lagras i den värmereservoar som vattentanken utgör. Vattenreservoaren, 

som i mätningarna värmdes med över två gånger den elektriska effekten, kunde värma upp det 

kalla vatten som flödade genom den, trots en liten volym på rörledningarna. Den produkt som 

ska utvecklas kommer att ha ett betydligt effektivare peltierelement, mer värmeöverföring 

mellan luft och vattentanken samt rörledningar med större volym i tanken. Det kommer att 

innebära en produkt som kommer att kunna utföra funktionerna med ännu bättre resultat. 
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2.5 Vad finns på marknaden idag? 

I alla de undersökta tvättstugorna saknas det en extern lösning för avfuktning utöver det 

vanliga ventilationssystemet. Det finns olika typer av luftavfuktare på marknaden. För det 

ändamål som TVX ska utformas är det främst luftavfuktare för privatanvändare som är 

jämförbara då de är dimensionerade efter den storlek en tvättstuga oftast har.  

2.5.1 De mest populära luftavfuktarna 

Hemsidan http://www.prisjakt.nu är en oberoende jämförelsetjänst för produkter. Efter en 

sökning på luftavfuktare och sortering efter popularitet valdes de fem populäraste 

luftavfuktarna ut för närmare undersökning. Här nedan presenteras deras viktigaste 

egenskaper.
 5

 

2.5.2 Woods DS28 

Kostar ca 3200 kr och är den populäraste luftavfuktaren på marknaden. Den har ett maximalt 

arbetsområde på 140 m
2
 och avfuktar 10,4 liter/dygn vid 20C

o
 och 70 % RF och 17,5 

liter/dygn vid 30
o
C och 95 % RF. Effekten ligger på 460W respektive 270W för de två fallen 

och elförbrukningen är densamma. Dess yttermått är 343x406x527 mm och vikten ligger på 

24 kg. 
6
 

2.5.3 Mitsubishi MJE16VX 

Kostar ca 4500 kr och har ett maximalt arbetsområde på 190 m
2
. Den har en 

avfuktningskapacitet på 16 liter/dygn vid 30
o
C och 80 % RF. Den elektriska effekten ligger på 

275W.  Yttermåtten är 570x384x190 mm och vikten 11,7 kg. 
7,8

 

2.5.4 Zibro DD108 

En lite billigare variant som kostar ca 2000 kr men den har också en lägre 

avfuktningskapacitet på 8 liter/dygn vid 20
o
C och 80 % RF och ett maximalt arbetsområde på 

75 m
2
. Den elektriska effekten ligger trots kapaciteten på 370W. Yttermåtten är 300x500x195 

mm och vikten ligger på 6,5 kg.
 9

 

2.5.5 Woods DS12 

Kostar 2500 kr och har en avfuktningskapacitet på 6,1 liter/dygn vid 20
o
C och 70 % RF ett 

maximalt arbetsområde på 90m
2
. Effekten ligger då på 170W och elförbrukningen likaså. 

Dimensionerna är 343x407x527 mm och den väger 22 kg. 
10

 

2.5.6 Cotech 

Claes Ohlson är nog den butik som de flesta besöker när de behöver någon typ av teknisk 

lösning för hemmet. Där har de en avfuktare av märket Cotech som kostar runt 2000 kr. 

Effekten ligger på 370W och maximalt arbetsområde ligger på 215 m
2
 och maximal 

avfuktning 20 liter/dag. Då det inte framgår vid vilken temperatur och luftfuktighet mätningen 

                                                 
5
 Prisjakt, hemsida (2011) 

6
 TES Scandinavia, hemsida (2011) 

7
 Energimyndigheten, hemsida (2011)  

8
 Mitsubishi Electric Scandinavia, hemsida (2011) 

9
 Tretti, hemsida (2011) 

10
 TES Scandinavia, hemsida (2011) 

http://www.prisjakt.nu/
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är gjord kan man anta att de är ganska höga då den annars skulle ha väldigt bra kapacitet för 

priset jämfört med andra luftavfuktare. 
11

 

2.5.7 Gemensamma faktorer 

Priserna på avfuktarna ligger mellan 2000-4500 kr och det varierar framförallt beroende på 

kapacitet. Effekten på avfuktarna ligger mellan 170-460W men den är inte direkt beroende av 

kapaciteten. Priset verkar återspegla kapaciteten mer än effekten vilket innebär att 

energianvändningen inte är optimerad.  

 
Gemensamt för merparten av de undersökta luftavfuktarna är att de har ett ytskal i plast och 

placeras på golvet i det rum där avfuktningen ska göras. 3/5 av de ovan nämnda har IP-klass 

21. Det innebär att produkten ska vara petskyddad mot föremål större än 12 mm och skyddad 

mot droppande vatten. Luftavfuktarna har även lika stor effekt som elförbrukningen så det går 

åt energi för att avfukta luften. 

 
 
 

                                                 
11

 Clas Ohlson, hemsida (2011) 
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3 Bivillkor och begränsningar 

3.1 Funktion 

Produktens huvudfunktion är att avfukta luft samtidigt som energi sparas genom att vatten 

som ska in i tvättmaskinen värms upp. Uppvärmningen av vattnet sker genom 

värmeöverföring, dels genom att varm luft flödar längs med en vattentank och dels genom ett 

peltierelement. Peltierelementet med tillhörande kylfläns ska även kondensera luften.  

3.2 Användare 

Initialt är den huvudsakliga kundgrupp produkten riktar sig mot bostadsrättsföreningar som 

kan placera TVX i tvättstugor. Den riktiga produkten ska även distribueras till bl.a. 

restaurangkök och duschrum i idrottsanläggningar. 

3.3 Dimensionering 

3.3.1 Tankmått 

600 x 400 x 100 mm 

Tanken är dimensionerad utifrån ett antal faktorer. Volymen ska vara tillräcklig för att rymma 

10 liter vatten och rörledningar som även de ska innehålla 10 liter vatten. Rörledningarna ska 

kunna placeras i tanken för att få bra cirkulation på vattnet. Den yta som luften ska flöda mot 

innan den når peltierelementet ska vara så stor som möjligt för att så stor värmeöverföring 

som möjligt ska ske.  

3.3.2 Yttermått 

750 x 550 x 250 mm 

Efter förstudier och en rad besök i tvättstugor bestämdes måttbegränsningarna, för att tillåta 

TVX att kunna placeras i majoriteten av alla tvättstugor. Djupet, på 250 mm, är det kritiska 

måttet som berör utformningen av TVX mest, och är anpassat efter det minsta avståndet som 

uppmättes. På höjden fanns i princip inga begränsningar och i de flesta fall inte heller på 

bredden. Dessa mått bör dock anpassas till tankstorleken och ligga omkring det utsatta 

villkoret. 

3.3.3 Kylelement och tillhörande kylfläns  

62 x 62 x 3,9 mm respektive 350 x 100 x 40 mm 

Kylelementet är av typen peltier och är redan dimensionerat. På peltierelementet ska en 

kylfläns fästas, på vilken luften kommer att kondensera. Kylflänsens area ska vara ca 10 ggr 

större än peltierelementets för att skapa en större yta för kondensen att bildas.  

3.4 Placering 

De besökta tvättstugorna skiljde sig en del i utformning, så för att göra TVX så attraktiv och 

flexibel som möjligt ska den kunna placeras i tvättstugan på flera olika sätt. I de flesta 

tvättstugor fanns det tillräckligt med utrymme för placering bakom maskinerna, vilket också 

kan anses vara den lämpligaste platsen. I de fall då det inte är möjligt är placering bredvid 

tvättmaskinerna eller uppfästning på vägg bra alternativa placeringar av TVX.  
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3.5 Komponenter 

3.5.1 Kylelement och kylfläns 

Då vattnet ska kondensera på kylflänsen, som kyls ned av peltierelementet, och sedan rinna ut 

ur TVX placeras de långt ned. Detta för att vattnet ska kunna rinna bort så fort som möjligt, 

men även för att luften som lämnar TVX kommer vara som kallast då den passerat kylflänsen. 

3.5.2 Fläktar 

Genom att placera fläkten för luftinsug högt upp går det att få in varmare luft som har högre 

energiinnehåll. Vidare är det naturligt att låta luften gå uppifrån och ner då den ska 

kondensera längst ner i apparaten. För att få en bättre luftcirkulation planeras även hålet för 

luftutblås att placeras högt upp. Fläktarna ska hålla ett flöde på minst 3 m
3
/min vilket innebär 

att det tar ungefär 30 minuter att dra igenom all luft i ett rum på 30-40m
2
 och normal takhöjd.  

3.5.3 Externt nätaggregat 

Genom att placera nätaggregatet extern blir det visserligen en viss förlust av värmeenergi men 

det medför vissa fördelar. Spänningen i de komponenter som är placerade på TVX kan 

begränsas, vilket gör den mindre farlig. I och med att spänningen är lägre kan sladdar dras för 

att ställa TVX på ett längre avstånd från strömbrytaren. Men även utrymme kan besparas så 

att maskinen kan utformas mer kompakt och därmed bli mer flexibel. 

3.5.4 Elektriska komponenter högst upp 

En vattentank medför alltid risk för läckage eller spill. Då kondensvatten ska rinna ut ur TVX 

kan även detta orsaka skador för elektroniken. Därför ska elektriska komponenter placeras 

högt upp i apparaten för att minimera risken för skador orsakad av detta. 

3.6 Användargränssnitt 

3.6.1 Strömbrytare 

Då TVX kommer att köras helt automatiskt och styras med sensorer krävs inga andra 

användargränssnitt än en strömbrytare för att starta och stänga av apparaten. 

3.7 Externa gränssnitt 

3.7.1 Vattenledning 

I alla de besökta tvättstugorna var vattenledningarna intill tvättmaskinerna placerade högt upp 

på dessa. I de flesta fall var också huvudvattenledningarna placerade högt upp. Genom att 

placera gränssnitt för detta högt upp på TVX minimeras dragning av ledningar.  

3.7.2 Fäste för uppsättning på vägg 

En förutsättning för att få en så flexibel placering av TVX som möjligt, t.ex. ska montering 

kunna ske med endast en person. Det är dessutom bra för att produkten ska stå stabilt även då 

den är placerad på golvet bakom eller bredvid tvättmaskinerna.  

3.7.3 Strömförsörjning 

300W  

Peltierelementet har en maximal effekt på 227W men kommer inte att drivas på full styrka 

under större delen av dess drift. Effekten ska vara tillräcklig för att driva fläktar och sensorer. 
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Spänningen i TVX kommer att begränsas till 24V i det externa nätaggregatet för att slippa 

230V i apparaten.  

3.8 Tillverkningskostnad  

1000 kr i serie á 1000 

De produkter som idag finns på marknaden har varierande pris. Invägt de fördelar TVX har 

mot dessa är en bra placering i medel/hög prisklass, så ett skäligt försäljningspris är 3000-

4000 kr. Ligger tillverkningskostnaden på 1000 kr är marginalen god. Det slutliga 

tillverkningspriset bestäms genom kontakt med legotillverkare och beräkningar.  

3.9 Miljökrav 

80 % separerbarhet 

Då TVX har som syfte att spara energi är en miljövänlig utformning av produkten att föredra. 

Genom att ha förhållandevis hög separerbarhet tillåts sortering av material för återvinning 

eller återanvändning.  

3.10 Myndighetskrav 

IP-klass 42 

De flesta luftavfuktare som undersöktes hade IP-klass 21 men den vanligaste tvättmaskinen 

hade IP-klass 42 vilket är lämpligare att följa då den verkar i samma miljö som TVX. Detta 

betyder att produkten ska vara petskyddad mot föremål större än 1 mm och vara skyddad mot 

droppande vatten i en maximal vinkel på 15
o
 från normalvinkeln. 

3.11 EMC-krav 

Enligt EMC-kraven ska en apparat vara konstruerad så att den inte förhindrar signaler för 

radio- och teleutrustning.
12

 Detta åstadkoms genom att skärma av de elektromagnetiska 

störningar som genereras. Störningarna får heller inte förhindra produkten att fungera som 

avsett. 

3.12 Service och prestanda 

3.12.1 Ingen service under driftlivslängd 

Produkten utformas på ett sådant sätt att service inte ska behövas på huvuddelarna. Vid 

konstruktion ska antalet rörliga delar och andra känsliga delar begränsas.  

3.12.2 Enkelt byte av komponenter 

Eventuella komponenter som skulle kunna behöva service är elektroniska komponenter och 

fläktar. Risken finns att de kan komma att slitas ut under driftlivslängden, men det kan även 

bero en del på kvaliteten för respektive enhet för sig. Det är därför viktigt att dessa är 

monterade på ett sådant sätt att de enkelt kan bytas ut.  

                                                 
12

 Elsäkerhetsverket, hemsida (2011) 
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3.12.3 Driftlivslängd 

TVX ska kunna garanteras en livslängd på 10 år, under normala omständigheter. 

Konstruktionen av apparaten ska vara så robust att detta kan uppnås. 

3.12.4 Lättrengörlig 

Produkten utformas så att åtkomst av luftkanalerna för rengöring möjliggörs. Även kylflänsen 

ska kunna göras ren. Samtliga luftkanaler i produkten leder direkt till avloppet och 

elektroniken är väl skyddad, vilket gör att produkten tål överspolning av vatten. 

3.12.5 Material 

Materialet på tanken och andra delar där värmeöverföring ska ske ska vara i aluminium som 

har bra värmeöverföringsförmåga. Där värmeöverföring inte är att föredra ska material väljas 

till sådana som motverkar detta. 
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4 Konceptgenerering 
 
Vid konceptgenereringen ska det tas fram olika förslag på hur produkten kan utformas. 

Hänsyn tas till bl.a. form, dimensionering, placering av komponenter och den miljö produkten 

ska användas i. Målet är att ta fram principer för att kunna konstruera produkten. För att få 

fram ett så bra koncept som möjligt krävs det att många möjligheter undersöks, samt iterering 

för att förbättra de gamla förslagen. Som grund vid konceptgenereringen ligger de krav för 

TVX som är fastställda under Bivillkor och begränsningar. 
13

 

4.1 Ett första steg 

Initialt fördes en allmän diskussion om utformningen av TVX för att få igång det kreativa 

tänkandet. Produktsemantiken ansågs i detta skede viktig. Produkten ska placeras i en miljö 

där den ska klara av fukt och andra påfrestningar och det är önskvärt att produkten även ser ut 

att klara denna miljö. Inte bara utseendet behöver anpassas efter miljön utan även 

konstruktionslösningarna.
 14

 

Begränsning relaterade till bivillkoren diskuterades. Det kunde fastställas att luft och vatten på 

något sätt måste transporteras uppifrån och ned på apparaten. De storleksbegränsningar som 

finns innebar också att formen på produkten inte kunde bestämmas helt fritt. Tanken är den 

del av konstruktionen som i störst utsträckning påverkar formen. Tidigt togs det fram två 

förslag för utformning av tanken; dels en cylinderform liknande en tunna och dels ett 

rättblock med betydligt större bredd och höjd än djup. En tredje variant på tanken kunde fås 

fram genom morphing av de ovan nämnda.  

4.2 Placering av komponenter 

För att anpassa utformningen av TVX till majoriteten av de svenska tvättstugorna har 

metoden permutation använts. Det går ut på att komponenterna omplaceras på produkten för 

att avgöra vad de lämpligast placeras. Vid val av komponentplacering tas det dels hänsyn till 

var produkten ska stå, men även till funktionen 

av den specifika komponenten. 

Placeringen av komponenterna har utförts var för 

sig på en förenklad låda för att i första hand se 

vilka möjligheter som finns. I vissa fall finns det 

villkor som måste följas, önskemål eller logiska 

platser att placera komponenterna på. 

Permutationen har då koncentrerats till dessa 

områden. 

4.2.1 Elektronik 

Elektroniken ansågs vara känslig, så för att 

undvika skador från kondenserat vatten valdes 

dess placering till toppen på vattentanken. 
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 Baxter, M. R. (1995). Product Design, CRC Press 

Figur 4.1: Placering av element och kylfläns. 
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4.2.2 Element & kylfläns 

Det var tidigare bestämt att peltierelementet ska placeras i de nedre delarna av produkten. Det 

beror på att vattnet som kondenserar lätt ska kunna rinna av utan en allt för stor omväg och 

för att luften då avlämnat sin energi mot vattentanken och är redo att kylas ned för 

kondensation mot elementet. Kylflänsen skulle 

placeras på elementet, vilket gjorde att ingen 

hänsyn togs till denna i första hand. 

Det som var intressant med placeringen av 

elementet var mer hur förhållandet mellan det och 

kylflänsen skulle vara. Efter en rad diskussioner 

beslutades att elementet skulle placeras en bit in 

på kylflänsen. Motiveringen var att kyleffekten 

från elementet skulle gå till spillo om den inte 

fördelades över en jämnare yta åt båda hållen (se figur till vänster). I den övre figuren fördelas 

kylan åt båda hållen och luften kyls över en längre sträcka. I den undre figuren, där elementet 

är placerat på kanten, blir det en kraftig nedkylning i den punkt där elementet sitter och luften 

kyls under en lite kortare sträcka utöver resten av kylflänsen. 

 

4.2.3 Fläkt 

Enligt villkoren ska fläktsystemet sitta högt upp 

vilket främst gäller för insuget. Med detta som 

grund skisserades modeller av TVX där fläktarna 

placerades på övre delen av den. IP-klassningen 42 

innebär att fläkten helst inte ska riktas uppåt, 

eftersom den ska klara av droppande vatten från en 

vinkel på 15
o
. Även en modell där utsuget är på 

botten av produkten ritades och diskuterades, 

eftersom luften pressas nedåt är detta en naturlig 

utväg.  

 

I slutändan valdes en modell där luftinsuget var placerat på sidan 

av TVX och utsuget högst upp (se figur till vänster). Motiveringen 

till detta är att varmluften och kalluften inte ska vara på samma 

sida, för att undvika att torr och sval luft blandas med varm och 

fuktig luft och försämrar kondensationsförmågan av produkten. 

Det beror också på att TVX ska kunna placeras i trånga utrymmen och luftvägarna inte får 

blockeras av olika föremål. Att utmynningen för luftvägen placerades på toppen motiverades 

med att luftledningen leder rakt ned till avloppshålet, för vattnet, och det därför inte spelade 

någon roll om vattnet skulle läcka in där. 

4.2.4 Luftledning 

Enligt villkoren skulle luftledningen utgöra en så stor kontaktyta mot tanken som möjligt. De 

första modellerna som togs fram hade luftvägar runt hela vattentanken för att utnyttja 

temperaturutväxlingen så mycket som möjligt.  

Figur 4.2: Illustration av 

temperaturfördelning. 

Figur 4.3: Placering av fläkt. 

Figur 4.4: Vald fläktplacering. 
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4.2.5 Vattenledning 

Vattenledningen ligger i vattentanken. Det svårlösta med denna konstruktion är hur rören ut 

ur tanken ska placeras. Det logiska var att placera dem antingen på sidan av tanken eller att 

dra dem genom locket då det är trångt att ha dem på framsidan eller baksidan. Tre 

skissmodeller 

för hur de 

skulle kunna 

placeras togs 

fram. I 

slutändan 

valdes 

versionen där 

de båda rören 

placerades på 

samma sida av 

tanken. Det motiveras med att det underlättar placeringen av TVX och konstruktionen av den. 

Rördragning genom locket är smidigt för placering av produkten, men det blir dessvärre 

svårare att ta loss locket på produkten om rören sitter fast på den. Om rördragningen istället 

går ut på var sin sida av produkten kan det i vissa fall vara osmidigt för placering av 

produkten i tvättstugor.  

4.3 Tre huvudkoncept 

I ett tidigt skede fastställdes tre grundformer som skulle kunna användas vid konstruktion av 

TVX. Efter att möjliga placeringar av komponenter undersökts och de lämpligaste fastställs 

genererades tre koncept. 

4.3.1 Tunnan 

En av de första idéer som uppkom var en cylinderformad konstruktion. 

Det är en logisk form med tanke på hur vattentankar oftast brukar se 

ut. Ledningarna där luften ska flöda är placerade i en spiralform runt 

hela tanken för att få så stor kontaktyta som möjligt. Eventuellt 

kondensvatten, som bildas i luftledningen, kommer även det att rinna 

nedåt längs spiralen och droppa ut längst ned.  

Då konstruktionen är symmetrisk kan fläktarna placeras godtyckligt på 

produkten. Cylinderformen kan dock utgöra problem vid infästning av 

dessa. När luften flödat kring hela tanken förs den till sist mot botten 

där den passerar över peltierelementets tillhörande kylfläns. Den 

kondenserade luften släpps sedan ut genom ett hål i botten.  

Vattenledningarna kan placeras på olika sätt i tanken. En spiralform är 

enkel att åstadkomma då tanken är cylinderformad. In- och utfästning för vattenledningarna 

kan likt fläktarna placeras varsomhelst på tanken. Det bestämdes dock att de skulle placeras 

bredvid varandra högt upp på tanken.  

En svårighet med denna modell är att begränsningen av bredden ger en begränsning av 

tankdiameter. Det leder till att tanken kommer att behöva vara väldigt hög för att kunna 

rymma så mycket vatten som behövs. En hög cylinderformad produkt kan komma att bli 

svårplacerad i en tvättstuga, framförallt om den ska fästas på väggen.  

Figur 4.5: Placering av vattenledningar. 

Figur 4.6: Koncept 

tunnan. 
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4.3.1.1 Fördelar 

– Stor kontakt luft/tank 

– Vattnet rinner naturligt nedåt och luften likaså 

4.3.1.2 Nackdelar 

– Infästning för fläktar och vattenledningar kan vara knepiga p.g.a. formen men placering kan 

ske godtyckligt 

– Den begränsade tankdiametern ger en väldigt hög produkt 

– Svårplacerad 

4.3.2 Pocketboken 

Ett annat koncept som uppkom är det som kom att kallas 

för pocketboken. Den har formen av ett rätblock och är 

därmed enkel att dimensionera för att få önskad form. 

Luftledningarna går längs de två bredare sidorna på 

liknande sätt som spiralen på det cylinderformade 

konceptet. På kortsidorna är det däremot bara en öppen 

yta för att förenkla luftflödet och för kondensvattnet att 

komma ut. Utsläpp för kondensvatten sker längst ned på 

de båda bredare sidorna och kylflänsen är placerad längst 

ned i slutet av luftbanan.  

 
Fläkten för insug är placerad högt upp i början av luftbanan och den för utblåset längs den 

kortsida där luften passerar sist. Det är enkelt att fästa dessa då det sker på plana ytor. 

Anslutningar för vattenledningar kan placeras på valfri yta men det ansågs lämpligast att 

placera dessa bredvid varandra på ena kortsidan.  

 
Jämfört med tunnan har pocketbokens luftledningar inte lika bra kontaktyta mot tanken då den 

saknar luftspår på sidorna. Den har dessutom två luftutsläpp istället för ett. Den är däremot 

betydligt enklare att placera i tvättstugan då formen kan styras väl utifrån ställda krav. 

Kondensvattnet som bildas på kylflänsen släpps ut genom ett hål i botten.  

Figur 4.7: Koncept av tunnans ingående komponenter. 

Figur 4.8: Koncept pocketboken. 
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4.3.2.1 Fördelar 

– Enkel att dimensionera och positionera 

– Enkel infästning av fläktar och vattenledningar 

4.3.2.2 Nackdelar 

– Sämre luftkontakt mot tanken än tunnan 

– Två vattenutsläpp 

4.3.3 Tablettasken 

Då det tredje huvudkonceptet till formen är en kombination av de andra två är det naturligt att 

välja ut de bästa delarna med de tidigare nämnda. Luftledningarna är placerade som en spiral 

runt själva tanken samtidigt som den är lika flexibel i dimensioneringen som pocketboken. 

Luften och vattnet flödar och rinner således naturligt nedåt för utsläpp.  

 

 

Figur 4.10: Koncept tablettasken och dess ingående komponenter. 

Figur 4.9: Koncept av pocketbokens ingående komponenter. 
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Fläktarna har placerats på framsidan av konstruktionen då det är enklare att fästa detta mot en 

plan yta. När luften flödat längs med tanken passerar den sedan genom kylflänsen som är 

placerad på undersidan av tanken för att sedan släppas ut genom chassit. Vattenledningarnas 

anslutningar placeras bak på apparaten och går sedan i ett sicksackmönster inuti tanken.  

4.3.3.1 Fördelar 

– Luftflödet har bra kontakt mot tanken och flödar nedåt 

– Vattnet rinner naturligt neråt 

– Enkel att dimensionera och positionera 

– Bra kontakt luft/kylfläns 

– Logiskt utsläpp av vatten längst ned i konstruktionen 

4.3.3.2 Nackdelar 

– Placering av fläktar och vattenledningar sker inte lika enkelt som på pocketboken 

– Vattenledningarna kan försvåra vägguppfästning 

 

4.4 Val av koncept 

De framtagna koncepten presenterades för handledaren och en diskussion kring lösningarna 

fördes. Fördelar vägdes mot nackdelar för att komma fram till ett koncept som grund för 

vidare konstruktion.  

 

4.4.1 Luftvägar och luftflöde 

Lösningen med luftvägar kring hela tanken var tvungen att elimineras. Det ansågs vara för 

omständligt vid rengöring av produkten, och därför togs en ny modell fram där luftvägarna 

blev enklare att rengöra från damm. Lösningen innebar att luftvägarna endast gick på ena sida 

av tanken.  

 
Att de spiralformade luftvägarna inte kunde användas och att den begränsade diametern på 

tanken gav en väldigt hög tank vilket i slutändan innebar att den cylinderformade tanken inte 

kunde ligga till grund för konstruktion.  

 
Då en tryckande fläkt ansågs vara bättre än en sugande uteslöts utblåsningsfläkten och en 

fläkt för insuget blev kvarstående för apparaten. En tryckande fläkt ger ett bättre tryck på 

luften som blåser i ledningen. Det finns en risk för visst läckage av varm luft men det är att 

föredra framför en sugande fläkt där det finns en risk för tryckförlust och därmed dåligt 

luftflöde. Det bestämdes också att utblåsningen inte ska ske för nära insuget för att inte den 

kylda luften ska sugas tillbaka in i TVX direkt. Det löstes genom att låta fläkten för insuget 

sitta på ena kortsidan och låta luften gå ut i skalet på andra kortsidan. 
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4.4.2 Kylanordning  

Placeringen för peltierelement och 

tillhörande kylfläns fastställdes till den i 

tablettasken, d.v.s. på undersidan av tanken. 

Det är då enkelt att tvinga luften att endast 

passera genom kylflänsen för att inte missa 

kondensering. När luften passerat genom 

kylflänsen släpps den, som tidigare nämnt, 

ut genom skalet.  

Peltierelementet har väldigt stor 

temperaturskillnad på den kalla och varma 

sidan så isolering krävs för att inte värme 

ska spridas mellan dessa. Lösningen för 

isolering som valts medförde också att 

kylflänsen inte har direktkontakt med 

tanken för att ingen oönskad 

värmeöverföring ska ske. För att fortfarande 

ha kontakt tank-element-kylfläns krävs det 

att elementet klackas upp med en 

värmeledande metallplatta. Det bestämdes 

att det enklaste är att ha klacken bara på ena 

sidan av elementet och det fick bli mot 

kylflänsen.  

Hela underdelen av tanken med kylfläns 

och element täcks med en plaststruktur som 

ser till att luft inte läcker ut på sidorna, samt 

tillåter kondensvatten att rinna ut genom ett 

hål i botten. Det går att lösa fästning av 

dessa på flera sätt, bl.a. med skruvar eller 

snäppfästen. 

 

 

 

4.4.3 Rörledningarna 

När vattentankens volym är bestämd kan även rörledningarnas volym bestämmas mer exakt. 

Rören har valts med ytterdiameter 15 mm och innerdiameter 12 mm (r = 6mm) för att få ett 

bra vattenflöde. Att ha en mindre rördiameter skulle ge bättre värmeöverföring men den valda 

storleken ger större mängd vatten i rören mot materialvolymen. Initialt ställdes det ett krav på 

att rörledningarna i tanken skulle rymma 10 liter vatten då det ska räcka till en påfyllning i 

tvättmaskinen. Den längd rörledningarna då skulle ha beräknas enligt nedan:
 15

 

 

Di = 12 mm  

ri = 6 mm = 0,06 dm 

rörV  = 10 liter = 10 dm
3 
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 Rinkaby Rör, hemsida (2011) 

Figur 4.11: En sprängvy av ett koncept på 

tankens alla inre ingående komponenter. 
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Att 88 meter rörledning skulle få plats i tanken känns inte rimligt. Det skulle behövas en 

extremt stor tank för att det ska fungera med mellanrum mellan rören och bockningsvinklar. 

Tankens mått är bestämda till 600x400x100 vilket utgör problem. Två förslag på hur 

rörledningarna kan dras i tanken har tagits fram och utifrån dessa två uppskattningar om hur 

stor volym rören kan innehålla.  

4.4.3.1 Metod 1 – Spiralen 

Rörledningarna placeras i en spiral som går nedåt i tanken och en 

ensam rörledning går sedan uppåt i mitten av spiralen för att 

sedan gå ut till tvättmaskinen. En fördel med denna rörplacering 

är att vattnet långsamt värms tills det når botten där det är som 

kallast p.g.a. peltierelementet. En nackdel är att det blir ett ganska 

stort outnyttjat utrymme i mitten som skulle kunna fyllas med 

rör. 

Det behövs marginaler till tankens väggar, på grund av kragen 

som sitter i tanken, men det räcker förmodligen med totalt 30 mm 

i båda riktningarna. Rörets omkrets kan då uppskattas till: 

mmmm 860)70370(2   

Det behövs också en marginal mellan rören i höjdled. Höjden från rörledningarnas inlopp till 

botten uppskattas till 550mm med hänsyn tagen till eventuella rörhållare. Varje rörledning är 

15 mm i ytterdiameter och med en beräknad marginal på 7 mm mellan rören blir det totala 

antalet lager av rörledningar: 

st25
)715(

550



 

Varje lager har inre volym: 

LrLAVrör  2  

332 1,06,806,0 dmdmVrör   = 0,1l 

Total inre volym för rören: 

llV 5,21,025   

Rören rymmer alltså 2,5 liter vatten om de placeras som en nedåtgående spiral i tanken.  

Figur 4.12: Illustration av 

spiralen. 



 

26 

 

4.4.3.2 Metod 2 – Sinuskurvan 

Rören placeras istället lodrätt i ett antal rader där rören i varje rad svänger likt en utdragen 

sinuskurva. En fördel med denna placering är att rörledningarna sprids jämnt i hela tanken. En 

nackdel är att flödet mellan varmt och kallt vatten i tanken inte blir lika jämnt. 

Marginalerna mellan de olika lagren bör vara liknande som för spiralformen. Om det behövs 7 

mm mellan varje rör och väggen kommer det att få plats 4 rader då tanken är 100 mm djup: 

mmmm 9557415   

Rören antas kunna bockas med en radie på 25mm vilket 

ger ett totalt mellanrum mellan två rör på 50mm. I 

praktiken blir det då 3 hela svängningar per rad då röret 

måste tillåtas vända: 

mmmm 390)1550(6   

Det blir då en 10 mm marginal till ytterväggarna.  

Det uppskattas att varje sväng är mmmm 11005502  . Rörens sväng har då antagits kunna 

försummas mot förlusten av rörlängd p.g.a. rörhållaren i botten på tanken. Den totala 

rörlängden blir då: 

dmmmmm 13213200411003   

Den totala inre arean på rören blir således: 

LrLAVrör  2  

ldmdmVrör 5,15,113206,0 332    

Rören rymmer alltså 1,5 liter vatten ifall de placeras enligt metod två.  

4.4.3.3 Val av rördragning 

Förslag 1 är alltså det mest lämpliga sättet att dra rörledningarna, både med hänsyn till det 

utrymme som används och flödet mellan kallt och varmt vatten. 

Figur 4.13: Illustration av sinuskurvan. 
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4.4.4 Väggfäste 

När det skulle tas fram koncept för väggfästets 

utformning fördes tankegångarna in på VESA-

fästen som används för att fästa bl.a. TV-

apparater på väggen. Det är förhållandevis 

enkelt utformade fästen som ändå kan bära upp 

stor vikt. Fästet på bilden nedan har angiven 

maxvikt 75 kg.
 16

 

Det är inte svårt att egenhändigt tillverka en 

liknande konstruktion. Konceptet som togs fram 

består av en platta med tre rader av fästen som svetsas fast på tanken samt tre stänger som 

skruvas i väggen. Tanken hängs sedan helt enkelt upp på stängerna på väggen. Fördelen med 

VESA-fästen är att det endast behövs en person för att montera.  

                                                 
16

 Netonnet, hemsida (2011) 

Figur 4.14: Modell VESA-väggfäste. 
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5 Konstruktion 
Konstruktionen av TVX utgår ifrån det utvalda konceptet. Innan utformningen av produkten 

påbörjades delades det upp i två utvecklingslinjer. En som ska utgöra grunden för framtagning 

av prototyper och en som ska vara underlag för 

tillverkning i större skala och visuell presentation 

av produkten. De två konstruktionerna kommer att 

skiljas åt i flertalet aspekter och hänsyn måste bl.a. 

tas till hur produkten ska tillverkas och vilka 

kostnader som kommer krävas. Iterering har gjorts 

i flera skeden av konstruktionsarbetet för att nå 

fram till den slutliga lösningen.  

 

Figur 5.1: Två utvecklingslinjer 
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6 Utvecklingslinje för framtagning av prototyp 
En prototyp för att kunna testa produkten på riktigt och på så sätt få fram mätdata ska tas fram 

i ca 5 exemplar. Den ska vara utformad så att funktion och prestanda motsvarar den som 

produkten skulle ha haft vid serieproduktion. Vid konstruktion av prototypen krävs det att 

hänsyn tas till tillverkningsmetoder och materialval i aspekterna att den ska vara enkel och 

förhållandevis billig att tillverka i få exemplar. Användandet av specialtillverkade verktyg, 

formar och andra typer av instrument ska hållas minimalt och gärna elimineras helt. 

Tillverkningstid- och kostnad per produkt är dock inte lika kritisk som vid serietillverkning. 

Sammanställningsritningar av prototypen finns i bilaga 9.1 Sammanställningsritningar. 

Detaljritningar har utelämnats då de endast är av relevans för den som ska tillverka 

prototypen. 

6.1.1 Konstruktion 

6.1.1.1 Vattentanken 

Vattentanken är i grunden en ihålig tank med formen av ett rätblock. Botten och toppen 

behöver vara bredare och tjockare, för att komponenter ska fästas i dessa, och sätts därför på 

tanken separat. På tanken sitter luftspår som sätts dit i efterhand. Även hål för vattenledningar 

finns på tankens ena kortsida. Tankens tjocklek är dock alldeles för liten och den är därmed 

för vek för att hålla upp vattenledningen. Det krävs därför en krage på några millimeter som 

stadgar upp tankens vägg. På vattentankens yttre vägg fästs en isoleringsplatta för att dela av 

den utströmmande luften mot tankens varmare sida. Vattenledningarna går genom kragen och 

isoleringen, så även de har genomgående hål. Ett väggfäste sätts fast mot tanken. 

6.1.1.2 Botten 

Bottenplattan är en platta med en upphöjd yta. Den 

upphöjda ytan pressas in mellan vattentankens väggar 

för att stabilisera konstruktionen. Mot bottenplattan 

fästs sedan hela den underliggande kylanordningen 

med isolering, klack, peltierelement och kylfläns, 

samt en kåpa som täcker hela anordningen och ser till 

att luften leds genom rätt väg och har ett hål där det kondenserade vattnet rinner ut. Kåpan 

fästs med snäppfästen på bottenplattan och klacken skruvas fast mot kylflänsen och de 

resterande komponenter skruvas fast mot bottenplattan. 

6.1.1.3 Toppen 

Locket på hela tanken är tillverkat så att det med greppassning pressas ned i tanken. Liksom 

botten formas locket på ett liknande vis, alltså med en förhöjd yta och spår för luftvägen. På 

locket kommer ett fläkthus, en elektroniklåda och ställ för chassi att fästas och därför måste 

det finnas hål på locket som en del av dessa ska fästas mot. Se bilaga 9.1.3 Lock, för en 

klarare bild av locket. 

6.1.2 Material 

6.1.2.1 Vattentanken 

Tanken och skenorna tillverkas i aluminium på grund av det föreligger ett krav på hög 

värmeledningsförmåga, samtidigt som det är en lågviktig metall som gör konstruktionen 

lättare. Vattenledningarna beställs hem som standardrör i koppar. Väggfästet tillverkas i 

Figur 5.2: Illustration av botten. 
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aluminium. Isoleringen beställs i en platta av PUR, som är relativt temperaturtåligt, då det 

klarar allt från -40
o
C till 120

o
C, och har en bra isolationsförmåga.

17
 

6.1.2.2 Botten 

Botten och klackarna beställs hem i aluminium för den goda värmeledningsförmågan, samt att 

det är lättare att svetsa aluminium mot aluminium. Även kylflänsen som beställs är av 

aluminium. Kåpan beställs helst hem i plast, som har sämre värmeledningsförmåga. 

Isoleringsplattan för botten är samma som den för vattentankens sida. 

6.1.2.3 Toppen 

Lock, fläkthus och chassihållare är liksom bottenplattan tillverkade av aluminium. 

Elektroniklådan köps hem som en standardprodukt som även den är av aluminium. 

6.1.3 Tillverkning 

6.1.3.1 Vattentanken 

Att gjuta vattentanken för prototypen är alldeles för 

kostsamt då det måste tillverkas formar för detta. Det 

enklaste sättet att tillverka själva tanken är istället att bocka 

en plåt och sedan svetsa i en fog. Bottenplattan svetsas fast 

medan locket trycks på med en greppassning. Spåren för 

luftvägarna svetsas fast på tejp. Vattenledningarna bockas i 

en spiralform som går nedåt mot tanken för att ge ett bra 

vattenflöde.  

6.1.3.2 Botten 

Bottenplatten fräses ur en aluminiumskiva som är kapad i 

rätt längd så att en upphöjd yta fås. I och med att den 

upphöjda ytan pressas in i tanken förenklas tillverkningen 

när den svetsas fast mot tanken. Förenklingen beror på att en 

svetsställning inte behöver utformas lika komplex för att få 

botten på plats mot tanken. På båda långsidorna borras det 

genomgående hål och på plattans ena långsida fräses ett 

genomgående spår ut för att luften ska kunna ledas längs 

denna. Kylflänsen beställs i standardutförande 1 m för att 

bearbetas. Den sågas upp i tre delar vilket räcker till tre 

prototyper. Därefter fräses de yttersta flänsarna bort för att kunna borra hål för skruvarna som 

ska fästa kylflänsen i bottenplattan. Isoleringen beställs som en skiva som fördelas i mindre 

skivor så att de får samma area som bottenplattan. Sedan fräses det ut ett genomgående hål 

med plats för element och klack. Kåpan skärs ut i form, borras för hål för genomgående 

vatten, varefter den värms den upp och bockas och tätas med silikon för att inte läcka luft och 

vatten. 

6.1.3.3 Toppen 

Tillverkningsmetoden för locket och bottenplattan är densamma med undantaget att det är 

några mått ur fräsningarna som skiljer sig åt. Fläkthuset skärs ur till sin form varefter det 

sedan svetsas på fyra mindre klossar på det. Genom klossarna borras det hål som sedan ska 

gängas, detta för att en fläkt med tillhörande filter ska kunna skruvas mot fläkthuset. Plåten 
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 Loxitec, hemsida (2011) 

Figur 5.3: Sprängvy av  

vattentanken. 
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bockas till och fäst sedan fast på locket med hjälp av dubbelhäftande tejp, då tejpens 

egenskaper både dämpar vibrationer och gör det enklare för montering då det är ett väldigt 

begränsat utrymme. För att kunna fästa elektroniklåda och chassistöd på locket ska den 

borras. Hålen är inte genomgående och ska gängas. Chassistöden skärs ur en plåt, borras och 

bockas sedan till. 

6.1.4 Standardkomponenter 

En del av de ingående delarna är standardkomponenter som ska köpas in och i vissa fall 

bearbetas. Mer information om dessa finns i produktblad som dock inte bifogas i denna 

rapport då de endast är av relevans för den som ska framställa produkten. De komponenter 

som ska köpas in för prototyptillverkning är: 

6.1.4.1 Peltierelement 

Redan inköpt 

Maxeffekt 227W 

Dimensioner 62x62x3,9 mm 

6.1.4.2 Fläkt 

Inhandlas från ELFA 

Dimensioner 119x119x25,5 mm 

Maxflöde 195m3 

Effektförbrukning ~7W 

Spänning 24V DC 

6.1.4.3 Fläktfilter 

Inhandlas på Kjell & Company 

Artikelnummer 98503 

6.1.4.4 Elektroniklåda 

Inhandlas från ELFA 

Dimensioner 192x11x61 mm 

6.1.4.5 Kylfläns 

Inhandlas från ELFA 

Dimensioner 1000x140x60 mm 

Bearbetas med fräsning och borrning av hål 

6.1.4.6 Skruvar och muttrar 

Inte fastställt 

6.1.4.7 Distanser 

Inhandlas från tme.eu  

Isoleringsplattan är tillverkad i PUR som är ett förhållandevis mjukt material. För att inte 

riskera att Peltierelementet spricker för att det skruvas för hårt krävs det att hylsor placeras i 

skruvhålen.  
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7 Utvecklingslinje för framtagning av underlag 
för serietillverkad produkt 

Den färdiga produkten utgår från prototypen och ska ha samma funktioner och liknande 

dimensioner. Vid framtagning av en produkt är det fastställt ifall funktionerna uppfyller sina 

krav eller inte. Liksom vid konstruktion av prototypen krävs det även för produkten att hänsyn 

tas till tillverkningsmetoder och materialval i aspekterna att det ska vara enkelt och billigt att 

tillverka, men i stor serie. Tillverkningsmetoderna skiljer sig en aning från de vid framtagning 

av prototyp, t.ex. gjuts tanken och svetsas med maskin. Renderade bilder av produkten finns i 

bilaga Presentationsbilder. 

7.1.1 Konstruktion 

7.1.1.1 Vattentanken 

Själva vattentanken är uppdelad i två delar, en främre och en bakre 

del. Bottenplattan är integrerad i respektive del, som sammanbinds 

och bildar en stor tank. Luftvägarna integreras på tankens framsida. 

På både den främre och bakre delen finns det skruvtorn som locket 

sedan kommer skruvas fast på. Mellan locket och tanken kommer 

det att sitta en tunn gummitätning. Kragen, som bara blir ett enkelt 

stöd, kommer att gjutas med tanken. Genom denna kommer det att 

finnas två hål där vattenledningarna kan gå igenom. På samma vis 

som på prototypen fästs en isoleringsplatta på tankens yttre vägg för 

att hindra den utströmmande luften att vidröra tankens varmare sida. 

7.1.1.2 Botten 

På den serietillverkade produkten saknas det bottenplatta. Denna integreras med tankens 

fram- och bakdel. Den kommer dock att vara lite bredare för infästning av övriga 

komponenter som skruvas fast och hänger i botten. De komponenter som hänger vid botten är 

isolering, peltierelement, kylfläns med klack, samt en kåpa som täcker hela anordningen och 

ser till att luften leds genom rätt väg och har ett hål där det kondenserade vattnet rinner ut. 

Kåpan fästs med snäppfästen på bottenplattan och de resterande komponenter skruvas fast 

mot bottenplattan. 

7.1.1.3 Toppen 

Locket till tanken ska kunna tryckas ned några millimeter i tanken och sedan skruvas fast. På 

locket ska det finnas hål för att skruva fast den mot tanken men även för att fästa 

komponenter, så som elektroniklåda och fläkthus. Locket har en förhöjd yta och spår för 

luftväg. 

 

Figur 5.4: Tvådelad vattentank. 
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7.1.2 Material 

7.1.2.1 Vattentanken 

Även tanken på den serietillverkade produkten tillverkas i aluminium på grund av det 

föreligger ett krav på hög värmeledningsförmåga, samtidigt som det är en lågviktig metall 

som gör konstruktionen lättare. Vattenledningarna beställs hem som standardrör i koppar. 

Isoleringen beställs i en platta av PUR. 
 

7.1.2.2 Botten 

Eftersom bottenplattan tillverkas med vattentanken kommer även den att vara av aluminium. 

Även kylflänsen som beställs är av aluminium. Kåpan tillverkas av ABS plast, som har sämre 

värmeledningsförmåga. Isoleringsplattan för botten är samma som den för vattentankens sida, 

alltså PUR. 

7.1.2.3 Toppen 

Locket tillverkas av aluminium. Elektroniklådan köps hem som en standardprodukt som även 

den är av aluminium. Fläkthuset består av ABS plast. 

7.1.3 Tillverkning 

7.1.3.1 Vattentanken 

Vattentanken kommer att gjutas i två delar. På framdelen kommer luftspår att gjutas in. Det 

ger också bättre ledningsförmåga då materialet har optimal kontaktyta. Tanken kommer att 

bearbetas efter gjutningen. De skruvtorn som gjuts in i båda delarna ska gängborras så att 

locket kan skruvas fast och det ska även borras hål för vattenledningar. Väggen där 

vattenledningarna genomgår ska vara lite tjockare. Tjockleken uppstår då den bakre delen 

gjuts. Den främre och bakre delen svetsas ihop med varandra. 

Isoleringen tillverkas på samma vis som för prototypen, den skärs ut till sin rätta area varpå 

det fräses ut ett större hål ut för rörledningar. Den klistras sedan fast på tanken med hjälp av 

dubbelhäftande tejp. Vattenledningarna bockas i en spiralform som går nedåt mot tankens 

botten. 

7.1.3.2 Botten 

Bottenplattan gjuts tillsammans med tanken och är på så vis ingen lös del. På de utstickande 

långsidorna borras genomgående hål. Kylflänsen beställs som en specialkomponent där den 

Figur 5.5: Sprängvy av tanklocket. 
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strängpressas med en upphöjd profil (se bild till 

höger) och önskad avstånd mellan de yttersta 

flänsarna och ytterkanten. En del av den 

upphöjda profilen fräses bort för att skapa en 

klack och hål borras på dess yttre kanter så att 

den kan skruvas fast mot vattentankens botten. 

På samma vis som för prototypen beställs 

isoleringen hem som en skiva som sedan 

fördelas i mindre skivor så att de får samma area 

som tankens botten. På isoleringen fräses det ut ett 

genomgående hål med plats för element och klack. Kåpan formsprutas i plast.  

7.1.3.3 Toppen 

Locket kapas från en större aluminiumplåt, varpå den fräses så den får önskad profil. Till sist 

borras hål, som för lockets fästning mot tanken är genomgående hål utan gängor medan de 

som borras för fästning av komponenter inte är genomgående och gängade. Fläkthuset 

formsprutas i plast och sätts fast på locket med hjälp av dubbelhäftande tejp. Tejpens 

egenskaper både dämpar vibrationer och gör det enklare för montering då det är ett väldigt 

begränsat utrymme. 

7.1.4 Standardkomponenter 

Inte fastställt 

 

7.2 Sammanställningsbild av TVX 

 
 

 

 

 

Figur 5.6: Illustration av kylfläns. 

Figur 5.7: Sammanställning av prototyp, utan  skal. 



 

35 

 

8 Analys och diskussion 

Vid arbetets slut kunde ett näst intill komplett ritningsunderlag för framtagning av prototyp 

presenteras. I ritningarna presenteras, med komplement av rapporten samt produktblad, 

materialval, tillverkningsmetoder och dimensionering av alla ingående komponenter bortsett 

från ett yttre skal. Med ritningarna som grund kan således en fullt fungerande prototyp 

tillverkas och testas för att undersöka ifall produktens kapacitet är tillfredsställande.  

För presentation av produkten togs det fram renderade bilder som tillsammans med 

ritningarna kan användas för att beskriva produkten och dess funktion. Detta kan ligga till 

hjälp både vid kontakt med tillverkare för att kunna få fram prisuppgifter och vid 

förhandlingar med eventuella intressenter som kan vara intresserade av tekniken i sig.  

Teoribakgrund, val av metod och tillvägagångssätt har visat sig vara relevanta då fastställda 

syften och mål kunnat uppfyllas.  

En svårighet under projektets gång har varit att begränsa det då det utgången varit öppen. Det 

var svårt att uppskatta omfattningen av projektet när projektplanen togs fram då det hela tiden 

uppkom nya aspekter som tidigare förbisetts. När väl detaljarbetet med enskilda komponenter 

startade tog det längre tid än beräknat. För mycket tid har förmodligen lagts på just 

detaljlösningar och beräkningar när grövre uppskattningar hade räckt och vissa komponenter 

kunnat förbises. Av detaljlösningarna har just gränssnitten visat sig vara det svårlösligaste. Då 

ingen av oss tidigare har arbetat med produktutveckling, och vi inte haft någon budget att 

använda oss av, har vi inte kunnat undersöka dessa detaljer i tillräckligt stor utsträckning. Vi 

saknar en del kompetens som i vanliga fall ersätts med hjälp av fler projektmedarbetare som 

besitter olika kunskaper. 

Samtidigt har det varit väldigt lärorikt att få arbeta fritt. Både den kreativa förmågan och 

problemlösningsförmågan har fått sig en utmaning. Lösningarna har uppkommit genom öppna 

diskussioner, fritt tänkande, utnyttjande av kreativa verktyg och inkubation. En del lösningar 

är inte fullständiga och de flesta bygger på uppskattningar men då det är ett 

innovationsprojekt är det helt naturligt.  

En aspekt att ta hänsyn till ifall vidareutveckling av produkten ska göras är låta den varma 

luften som torkmaskinerna avger gå direkt genom TVX. I det här projektet gjordes en 

avgränsning att inte låta den varma luften gå direkt igenom TVX men detta skulle kunna 

komma att öka kapaciteten på produkten ytterligare.  



 

36 

 

9 Slutsatser och rekommendationer 

De ritningar som tagits fram under arbetet innefattar ett fullständigt underlag för framtagning 

av en prototyp. Detta kommer att användas för att ta fram en prototyp för testning och 

framställning av data. Även visuella bilder för produkten togs fram för presentation av design 

och funktion. Vi anser att målen med projektet har uppfyllts. 

9.1 Förslag på fortsatta undersökningar 

Utvecklingslinje för framtagning av prototyp 
- Utveckla ett skal till produkten  

- Kontakta företag för att få prisuppgift på de delar som ska beställas 

- Fastställa och få prisuppgift på standardkomponenter 

- Undersöka möjligheten att ta tillvara på den varma luften från torkutrustning i 

tvättstugan direkt 

Utvecklingslinje för framtagning av underlag för serietillverkad produkt 

- Undersöka serietillverkning närmare genom kontakt med legotillverkare 

- Ta fram ett underlag för kostnad.
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