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Förord 

Den här rapporten är redovisningen av ett examensarbete (15 hp) för högskoleingenjörer, inom det maskintekniska 
området. 
Jag som utfört arbetet heter Jakob Grano, och är student vid Umeå Universitet. 
Arbetet är utfört hos uppdragsgivaren ”NIBE Energy Systems”, på plats nere i Markaryd. 
Efter att ha spenderat nästan åtta veckor i ett av Smålands hörn, vill jag nu tacka NIBE samt den personal jag kommit i 
kontakt med. Jag vill ge ett personligt tack till Robert Narkaj som varit min handledare och ett väldigt stort stöd under 
projektets gång. 
Arbetet har passat mig utmärkt då jag fått använda kreativt tänkande och hitta egna lösningar på problem. Det som 
varit den största fördelen med arbetet, har dock varit det bemötandet jag fått från personalen. Jag har blivit väl 
omhändertagen från dag ett, och mina kolegor har stöttat mig hela tiden samt varit väldigt hjälpsamma när jag kommit 
med frågor. 
Jag vill också tacka Lars Bygdén som varit min handledare på universitetet, och även han har varit ett stort stöd under 
examensarbetet. 
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Sammanfattning 

År 2009 introducerades en ny typ av luft-/vattenvärmepump av NIBE Energy systems. Den produkten vill man nu 

modernisera, samt göra mer lik de övriga produkterna i NIBE:s sortiment. 

Syftet är att göra en förstudie inför en sådan uppgradering. Man vill ha svar på om det går att genomföra en 

uppgradering, genom att utgå från en annan, nyframtagen produkt.  

Går det inte så vill man veta varför, men finns det möjlighet så ska ett koncept på en uppgradering tas fram. 

Konceptet ska då ge förslag på en konstruktion, användandet av befintliga moduler, möjlighet till produktion, 

kostnadsuppskattning, samt kvalitet och miljötänkande. 

På grund av sekretess, kommer det inte nämnas vilken produkt som ska uppgraderas, eller vilket utgångsobjektet är. 

Ingående komponenter och deras funktion finns däremot beskrivet i rapporten, då har spelat stor roll i tankegången 

bakom olika lösningar. 
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Summary 

In the year of 2009, a new air-/water warming system was introduced by NIBE Energy Systems. Now they want to give 

the product a update and at the same time increase the number of similarities with their other products. 

The purpose behind this project is to do a pre stydy on the upgrade. The company wants to know if it’s possible to use a 

newly developed product, as a base for the upgrade. 

If it’s not possible, they want to know why. But if it’s possible they want a concept for the upgrade. 

The important aspects of the project is the construction of the product, use of existing modules, production 

probabilities, financial evaluation and quality- and environmental research. 

Because of company secrecy, the name of the product wont be reviled and the same goes for the product used as 

starting point. Different components within the product is described both by name and there function. It’s important as 

they are the reason why many ideas turned out the way they did. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
För några år sedan introducerade NIBE Energy Systems (en del av Nibe concernen) ett helt nytt luft-

/vattenvärmesystem. 

Slutprodukten är resultatet av ett joint venture-projekt (sammarbetesprojekt mellan företag (1)), där NIBE:s uppgift 

var att ta fram inomhusdelen. 

NIBE fick även uppgiften att programmera styrningen så att de båda delarna kunde kommunicera med varandra. 

Inomhusdelen är ett skåp, i ungefär samma storlek som ett kylskåp, och innehåller varmvattentanken, ventiler, 

pumpar, värmeväxlare, styrsystem m.m. 

För att NIBE ska behålla sin ledande position inom värmepumpteknik, ska samtliga av NIBE:s villavärmesystem nu 

moderniseras. De ska genomgå en uppgradering där de anpassas till en nyframtagen plattform som ska ge större likhet 

mellan produkterna. Anledningen till att man vill ha större likhet är för att få ner priset på produkterna, vilket sker 

p.g.a. att:  

 Lagerkostnader hålls nere då antalet komponenter minskar. 

 För större volymer minskar priset per detalj. 

 Programmeringstider för styrsystemen minskar. 

 Programmeringstider för robotarna i produktionen minskar. 

 Antalet fixturer minskar. 

I dagsläget återstår endast en inomhusdel som inte genomgått denna uppgradering, och det är den luft-

/vattenvärmepump som lanserades år 2009. 

1.2. Företagspresentation 

1.2.1. Historia (2) (3) (4) 

År 1921 patenterade norrmannen Christian Backer sin uppfinning som kom att kallas Backerelementet. En 

motståndstråd omges av magnesiumoxid, vilket har väldigt bra ledningsförmåga, och tar upp den värme som genereras 

när elektricitet leds genom tråden. 

Efter andra världskriget ville Backer börja producera sina produkter, och han valde Sverige då hans fru Elsa hade 

svenska rötter. 

Godsägaren Nils Bernerup investerade i hans idé vilket ledde till att Backer Elektro-värme AB grundades i Sösdala år 

1949. 

I början på 50-talet kom en ny lag från staten att bönderna i Sverige skulle börja diska sina mjölkkärl. Nils Bernerup 

såg en affärside med införandet av den nya lagen, där en elpatron från Backer monterades i ett tryckkärl. Produkten var 

tänkt att ge varmvatten till de svenska ladugårdarna, så att bönderna kunde diska sina mjölkkärl. 

Det hela ledde till att NIBE-Verken, en liten fabrik med stampat jordgolv, grundades i Markaryd år 1952. 

 

 
Figur 1: NIBE-verken - tidigt 50-tal 

Efter Nils gått bort och hans hustru ägt företaget under några års tid, började man titta på allternativ för NIBE:s 

framtid. 

Om Nils barn kom att ärva NIBE skulle ingen av dem på egen hand kunna köpa loss resterande del av företaget, då 

arvsskatten skulle bli alldeles för stor. Gjorde man om företaget till ett aktiebolag fanns risken att en konkurrent köpte 

upp företaget och lade ner det. 

Lösningen blev att några av de anställda på NIBE köpte upp halva företaget och investerare i England, med anknytning 

till Sverige, köpte upp den andra halvan innan man gjorde om NIBE till ett aktiebolag. Vid tidpunkten hade företaget 

omkring 300 anställda och en omsättning på ca 300 miljoner. 
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1.2.2. Idag (4) (5) 

Idag är NIBE-koncernen indelad i tre grupper. Den äldsta är NIBE Elements som tillverkar olika typer av värmare, och 

där ursprungsföretaget är Backer. Den andra gruppen är NIBE Energy Systems och de tillverkar olika lösningar på 

villavärmesystem, där tryckkärl många gånger ingår. Huvudföretaget hos Energy Systems är just NIBE (ursprungliga 

NIBE-Verken). Den tredje och sista gruppen är NIBE Stoves, som har sin grund i ett uppköp av Contura, vilket idag är 

huvudföretaget. Contura gjorde från början täljsten som användes i kaminer, men idag är NIBE Stoves område bras-

kaminer i sin helhet.  

Hela koncernen består av ca 70 olika företag, med totalt 7’500 anställda. 

Koncernens ekonomiska målsättningar är att rörelseresultatet (intäckter-utgifter) ska uppgå till minst 10 % av 

omsättningen, tillväxten ska uppgå till 20 % per år, avkastningen ska minst ligga på 20 % efter schablonskatt, samt att 

soliditeten (tillgångar finansierade med eget kapital) inte får understiga 30 %. 

Omsättningen under 2012 låg på omkring 9,2 miljarder kronor, vilket innebär att NIBE idag är en av Sveriges största 

industrier. 

 

 
Figur 2: NIBE Energy Systems i Markaryd 2013 

1.3. Syfte och problemställning 

1.3.1. Syfte 

Projektet går ut på att ta fram ett eller flera förslag på hur en uppgraderad version av inomhusdelen skulle kunna se ut, 

samt hitta lösningar till de problem som finns hos produkten i dagsläget. 

Punkterna som ska ses över under projektet är följande: 

 Produktens konstruktion. 

 Användandet av befintliga moduler. 

 Möjlighet till produktion. 

 Kostnad. 

 Kvalitet och miljö. 

1.3.2. Problemställning 

 Innomhusdelens konstruktion liknar inte den för övriga NIBE-produkter, inom samma kategori. 

 Inomhusdelen använder en svetsad ram och man önskar använda en nitad. 

 Inomhusdelen bör inte byggas från botten upp. 

 Pumpen skulle behöva byta riktning och placering. 

 De rostfria flexrören skulle behöva bytas mot en annan lösning. 

 Skruvkopplingar på rör bör bytas mot snabbkopplingar. 

 Dräneringsslangen är placerad ovanför elektriska komponenter. 
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 Inget skydd över anslutningarna till elpatronen. 

 Rördragningen i lådan är för tajt. 

 Locket på lådan har inte gått att få av om det varit för trångt i höjdled. 

 Det bör sitta en adapter mellan ventil och ventilmotor. 

 Värmeförluster vid tankens infästning. 

 Isoleringen under tanken brukar lossna. 

 Några kunder vill ha anslutningarna nertill. 

 Röranslutningarna är lite för korta. 

 Rörstumpen som agerar smutsskydd på kylmedieröret bör bytas ut. 

 Diameter 22 mm är på gränsen till för litet. 

1.4. Avgränsningar 

1.4.1. Projektavgränsningar 

 Projektet avser endast inomhusdelen, och inte hela systemet. 

 Projektet går endast ut på att ta fram ett/flera förslag på hur en ny version skulle kunna se ut. 

 Projektet avser endast den mekaniska konstruktionen. 

 Det slutgiltiga förslaget ska utgå från en befintlig produkt som går under namnet ”Elisabeth”. 

1.4.2. Konstruktionsavgränsningar 

 Pumpar får inte vändas så att motor eller övrig elektronik hamnar nedåt. 

 På produktens utsida ska det finnas en anslutning som kan kopplas mot ett kylsystem. 

 Samtliga komponenter som kan kylas ner då produkten producerar kyla, ska kondensisoleras. 

 Om ett expanderkärl ingår i produkten så får detta inte understiga 10 L. 

 El-boxar samt display-enheten får inte flyttas på. 

 Avtappningsrören ska luta nedåt. 

 Trevägsventilens mitt-anslutning kopplas mot inkommande vatten. 

 Trevägsventilens B-anslutning kopplas mot systemvarmvatten. 

 Filtret på kylmedieröret måste sitta vertikalt. 
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2. Teori 

2.1. Funktion 

2.1.1. Luft-/vattenvärme-systemet (6) (7) 

Utomhusdelen tar upp energi från utomhusluften via ett köldmedium som leds genom en värmeväxlare. Köldmediet 

har en mycket låg fryspunkt och kokpunkt vilket möjliggör att det kan ta upp energi även vid minusgrader. I och med 

att ett köldmedium används så finns det inte heller någon risk för att rör eller andra komponenter fryser sönder vid ett 

eventuellt driftstopp. 

Efter att köldmediet förångats i värmeväxlaren, komprimeras gasen, vilket höjer temperaturen på den till ca 65 °C. 

Den heta gasen leds sedan till inomhusenheten där den kondenseras i ännu en värmeväxlare. Köldmediet som nu är en 

vätska leds tillbaka till utomhusenheten, där en strypventil sänker trycket och temperaturen på vätskan, och processen 

upprepas sedan. 

 
Figur 3: Principskiss på systemet 

Kondenseringen av köldmediet i inomhusenhetens värmeväxlare, sker på grund av att byggnadens systemvatten leds 

genom värmeväxlaren och tar upp köldmediets energi. Det nu varma systemvattnet leds sedan igenom en elpatron som 

kan värma vattnet ytterligare om byggnaden har ett större effektbehov än vad utomhusluften kan leverera.  

Efter elpatronen kan systemvattnet ledas genom en slinga där det värmer upp kranvattnet, som lagras i en stor tank. 

Har vattnet gått genom slingan går det direkt tillbaka till värmeväxlaren. 

Har kranvarmvattnet däremot redan den önskade temperaturen leds systemvattnet till ett utjämningskärl, efter att det 

lämnat elpatronen. Från utjämningskärlet leds systemvattnet ut till byggnadens värmesystem där det värmer upp 

byggnaden, och går sedan tillbaka till värmeväxlaren.  

Man kan också vända på processen och använda produkten för att kyla ner byggnaden. Verkningsgraden blir då lägre 

eftersom produkten är optimerad för att generera värme. 

Verkningsgraden för systemet minskar med sjunkande temperatur, och vid - 20 °C stannar utomhusenheten helt, då 

den nästan inte kan ta upp någon värme från luften. 

2.1.2. Utjämningskärl (8) 

Då termostaten säger till systemet att byggnaden behöver värmas upp, skickas 60-gradigt systemvatten rätt ut till 

elementen. Är då temperaturen betydligt lägre i framledningsrören, expanderar de så pass att ett knakande ljud 

genereras i dem. 

Kunder har klagat på det knakande ljudet, och därför har man lagt till ett utjämningskärl i produkten. 

Utjämningskärlet fungerar som en buffert som minskar temperaturskillnaden och tar bort de knakande ljuden. 



5 

2.1.3. Expansionskärlet (9) 

Vätska kan betraktas som inkompressibelt. Det innebär att vattnet inte skulle ha någonstans att ta vägen då det sker 

temperaturförändringar i det slutna värmesystemet. Därför behöver alla värmesystem ett expansionskärl som kan ta 

hand om den extra volymen vid temperaturändringar. 

2.1.4. Övertrycksventiler (9) 

Ifall expansionskärlet inte räcker till så finns det övertrycksventiler som släpper ut vatten, och ser till att systemet inte 

tar skada. 

2.1.5. Servicelucka (8) 

Det kan komma in luftbubblor i ett värmesystem, vilket innebär att man måste avlufta systemet emellanåt. Då systemet 

avluftats vill man fylla på systemet för att bibehålla den önskade mängden vatten. I inomhusenheten sitter det därför 

två kranar. En av kranarna släpper ut kranvatten i en slang, och den andra släpper in vattnet från slangen in i 

värmesystemet. 

Det ska inte krävas någon servicetekniker för att utföra ett sådant arbete, men garantin upphör att gälla om man tar 

bort någon av sidorna på produkten. Därför finns det en liten servicelucka strax under displayen som innebär att man 

kan komma åt de båda kranarna. 

 

 
Figur 4: Servicelucka samt ventilkoppel med övertrycksventiler 

2.2. Förklaring av problem (6) (8) (10) 

2.2.1. Vinkelfel vid svetsning 

I dagsläget börjar monteringen av inomhusenheten med en svetsad ram som tanken i sin tur svetsas fast i. Det är 

väldigt viktigt att tanken hamnar rakt för att flera av de andra bitarna ska gå att montera. Skulle det bli ett litet vinkelfel 

vid tillverkningen av ramen, eller då tanken monteras, förstoras det felet i övre delen av produkten. Det är därför 

väldigt noggranna toleranser på bottenpartiet, något som man vill komma ifrån, då det drar upp priset vid 

tillverkningen. 

2.2.2. Pumpens placering/riktning 

Om det kommer luftbubblor in i systemet så kommer de att samlas på höga punkter. Pumpen sitter just under en sådan 

punkt och har arbetsriktningen nedåt. Det gör att pumpen drar i sig luftbubblorna då den körs, men luftbubblorna 

strävar efter att ta sig tillbaka upp genom pumpen igen. Detta skapar ett gurglande ljud ifrån pumpen och försämrar 

verkningsgraden. 

2.2.3. Flexrör 

I och med att de rostfria flexrören har en vågig mantelyta uppstår turbulens enkelt i dessa. Rören börjar då vibrera 

snabbt vilket genererar ett vinande ljud som kunder har klagat på. Långa rör är extra känsliga för detta fenomen och 

bör därför undvikas. För att dämpa vibrationerna i rören kan man sätta något mjukt mot dem eller klä in dem i 
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rörisolering. 

Flexrör går dock att böja lite hur som helst, vilket gör dem väldigt lämpliga då ett rör måste ta en komplicerad väg. 

Flexrör kan också ta upp toleransfel och mindre expansioner. En 90-graders böj mellan värmepumpen och husets 

rörsystem kan dämpa bort vibrationer som eventuellt uppstår i värmepumpen, och annars skulle skapat oljud i husets 

rörsystem. 

2.2.4. Snabbkopplingar 

Snabbkopplingar underlättar avsevärt vid montering och eventuella reparationer. De har dessutom visat sig vara lättare 

att få täta då de använder sig av o-ringar, medans traditionella skruvkopplingar använder klämteknik, flytande 

packning eller traditionella packningar. 

Snabbkopplingar är bättre ur industrialiseringssynpunkt också, då de inte är beroende av montörens skicklighet på 

samma sätt som traditionella kopplingar är. De moment som användes för att dra åt de gamla kopplingarna kunde 

variera, samt att mängden flytande packning kunde skilja sig från gång till gång. 

Snabbkopplingar kan också röra på sig lite vilket minskar kravet på toleranserna. 

2.2.5. Adapter på trevägsventil 

Adaptern är till för att skapa större distans mellan ventilen och motorn som styr ventilen. Det hindrar kondensfukt från 

ventilen att tränga in i den elektriska motorn och styrningen. 

2.3. Inkoppling av externa system (11) 
Ska en lönsam mängd värme hämtas från en extern värmekälla så kommer inte tanken i produkten att räcka till. 

En värmekälla behöver en vätskevolym att arbeta mot, som kan ta upp den energi som tillförs. Har en byggnad redan 

ett befintligt värmesystem, exempelvis vedvärme, så kommer en separat tank att redan vara installerad till detta 

system. 

Ska de båda värmesystemen kopplas ihop så kan detta göras på två sätt: 

2.3.1. Inkoppling på systemvattnet 

Det första sättet är att shunta (blandat insläpp) in varmvatten från det externa systemet, in i byggnadens värmesystem. 

Mängden vatten som shuntas in, styrs av temperaturen på vattnet i den externa värmekällans tank. Kan en större 

mängd energi hämtas från den externa energikällan, så kommer luft-/vattenvärmepumpen inte behöva jobba lika hårt. 

2.3.2. Inkoppling på kranvattnet 

Det andra sättet är att ansluta den externa värmekällan till det inkommande kranvattnet hos inomhusdelen. Den 

externa värmekällan förvärmer då kranvattnet innan det når produktens tank. Styrsystemet kommer då känna av att 

ett lägre effektbehov erfordras, och luft-/vattenvärmepumpen kommer minska sitt energiupptag. Den externa 

värmekällan kommer i det här fallet endast tillföra energi till kranvattnet, och inte till byggnadens värmesystem. 

En kombination av de båda alternativen kan såklart användas, men då krävs det att den externa värmekällan har en 

värmeväxlare. Varför en värmeväxlare krävs är för att kranvattnet inte ska blandas med den vätska som används i 

byggnadens värmesystem. Ska NIBE:s luft-/vattenvärmepump monteras i ett hus som redan har ett värmesystem så 

finns en sådan lösning i nästan alla fall. 

2.4. AC (air conditioning) (6) 
På en vanlig luft-/vattenvärmepump går systemvattnet ända ut till utomhusenheten. Men på grund av att den här 

konstruktionen bygger på ett helt system, kan processen vändas för att generera kyla om man så önskar. 

En byggnad som både kan kylas och värmas brukar ha separata system för att göra detta, exempelvis element för 

värmning och en AC-enhet för kylning. Men för det här systemet vill man kunna dela på det varma och det kalla 

systemvattnet. Delningen sker med hjälp av en trevägsventil, men det gäller att bestämma var ventilen ska sitta. 

Cirka 1/5 av kunderna använder systemet till att generera kyla, så man skulle kunna placera ventilen utanför produkten 

och sälja den som ett separat system. 

När man använder systemet för att generera kyla så sänker man temperaturen på systemvattnet till ca 7 °C. När den 

varmare luften runt omkring kommer i kontakt med de kalla komponenterna, så avger den en del va den vätska som 

finns bunden i luften. Det kallas kondens, vilket man vill undvika för att inte skada el-komponenter, eller få delar att 

korredera (rosta). Därför vill man kondensisolera de delar som kommer i kontakt med det nerkylda vattnet. 

Man valde därför att placera trevägsventilen mellan värmeväxlaren och elpatronen, och göra en separat anslutning för 

utgående kyla. Det innebar att elpatrnen och samtliga komponeneter därefter, inte behövde någon extra 

kondensisolering. 

För att få det nerkylda systemvattnet tillbaka till produkten igen, kopplar man bara ihop ledningen med det den för 

inkommande systemvatten. 
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2.5. Rördragning (9) 
För att ge så bra flöde som möjligt så strävar man hela tiden efter att göra korta rörsystem med få böjar. Man vill inte 

heller ha några ”pucklar”, då det kan bildas luftfickor i dem. Luftfickor hindrar cirkulationen i rörsystem och tvingar 

därmed pumpen att arbeta hårdare, vilket kan leda till att den skär ihop. 

För avtappningsrör gäller det att ha en konstant lutning nedåt. Tvärt emot luftfickor så kan det bildas 

vattenansamlingar ifall det finns en grop i röret. Vattenansamlingen blir då ett hinder om det ska rinna mer vatten 

igenom avtappningsröret. 

2.6. Materialval 

2.6.1. EPS (12) 

Expanderad polystyren är det fullständiga namnet på EPS, och kallas i vardagsmun för frigolit. EPS är ett lätt och billigt 

material, men är också väldigt bra på att absorbera stötar. I EPS finns det små luftfickor som innesluts av plast, vilket 

ger materialet väldigt bra isolerande egenskaper. Vid framställandet av EPS-detaljer pressar man in EPS-kulor i en 

form, vilket gör att man kan skapa väldigt komplexa detaljer. 

På grund av dessa egenskaper, används ofta EPS som isolering. 

2.6.2. Neopor (13) 

Neopor är en typ av EPS, men med inlöst grafit vilket gör den grå. Förutom färgen så har Neopor även högre 

tryckhållfasthet, samt bättre isolationsförmåga, jämfört med vanlig EPS. 

2.6.3. EPP (12) 

EPP är en förkortning på expanderad polypropen, och är ett isoleringsmaterial som påminner väldigt mycket om EPS. 

De egenskaper som skiljer de båda materialen åt är att EPP är mer elastiskt, och EPS är mer sprött. Därför flexar EPP 

då det utsätts för belastning, medans EPS har enklare går av vid ett sådant läge. EPP har också en tåligare yta än EPS, 

men har ett lite högre pris. 

2.7. Flöde (7) (14) 

2.7.1. Förluster i krökar 

Då en vätska färdas genom en krök i ett rörsystem så sker det ett tryckfall över kröken. Följande beräkningar kommer 

att beskriva tryckfallet över två olika typer av krökar. 

Det typiska flödet i beräkningarna har hämtats från resultaten av tidigare tester hos NIBE. Testerna har gjorts på 

värmesystem, vilka motsvarar det värmesystem den här produkten är tänkt att jobba mot. 

En typisk pump för ett sådant värmesystem har ett effektomvandlingsförhålande från elektrisk effekt till hydraulisk 

effekt på ca 30 %. 

Anledningen till den extra effektförlusten hos mässingsvinkeln, beror på att diametern minskar i övergången mellan 

kopparröret och mässingsvinkeln. 

2.7.1.1. Mässingsvinkel 

2.7.1.1.1. Svängning 

          

                     

                       

                    ⁄           
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                         ⁄  
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2.7.1.1.2. Förminskning 
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2.7.1.2. Kopparböj 
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2.7.1.3. Jämförelse 

                    
                        ⁄  

    

    
           

En böj på ett kopparrör tar alltså endast 15 % av den elektriska kraft en mässingsvinkel tar från pumpen. 

2.8. Pris 

2.8.1. Mässingsvinkel eller rörböj 

2.8.1.1. Mässingsvinkel (15) 

Priset på en mässingsvinkel ligger på ca 23 kr. 

2.8.1.2. Rörböj (16) 

Priset på att göra en böj på ett kopparrör, som motsvarar en mässingsvinkel är endast 1 kr. 

2.8.1.3. Jämförelse 

Kostnaden på en rörböj är alltså endast 4,3 % av kostnaden för en mässingsvinkel. 

 

 
Figur 5: Kopparböj och mässingsvinkel 
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3. Genomförande 

3.1. Förstudie 
Projektet började med en genomgång av den befintliga konstruktionen, samt den produkt som skulle agera som 

utgångspunkt (projektnamn ”Elisabeth”). En guidad tur i fabriken visade också hur monteringen samt en del av 

tillverkningen går till. 

Med hjälp av en systemskiss av ”Elisabeth”, skapades en ny systemskiss men med de ändringar som krävdes för att 

istället beskriva den produkt som skulle uppgraderas. 

Från intervjuer med några av personerna på företaget kunde en problemställning skapas, gällande produkten som den 

såg ut i dagsläget. Ett av syftena med projektet har sedan varit att försöka hitta lösningar till de problemen. Från 

intervjuerna skapades också en önskelista med riktlinjer, tänkta att generera ett så bra koncept som möjligt. 

För att förstå de fysiska aspekterna hos komponenter, liknande de som skulle ingå i produkten, plockades olika typer av 

isolering, rör m.m. ut från NIBE:s testavdelning. 

3.2. Önskelista 
Befintliga komponenter bör användas i så stor utsträckning som möjligt, samt att utgångsprodukten ”Elisabeth”, bör 

hållas så intakt som möjligt. Speciellt följande delar: 

 Tank. 

 Isolering till tank. 

 Utjämningskärl. 

 Isolering till utjämningskärl. 

 Värmeväxlare. 

 Övrig hård isolering (ej rörisolering). 

 Avrinningsskydd. 

 Ramdelar. 

 Pumpar. 

 Ventilkoppel. 

 Trevägsventiler. 

 Mässingsdetaljer. 

 Flexrör på elpatronen. 

Några fler önskningar som inte gällde ändringen av delar: 

 Tillgång till ventilkoppel via serviceluckan. 

 Expansionskärl ingår gärna i den slutgiltiga lösningen. 

 Gärna likadant expansionskärl som hos ”Elisabeth”. 

 Likadana trevägsventiler som hos ”Elisabeth”. 

 Värmeväxlaren ska helst isoleras med en låda. 

 Färre flexrör. 

 Så få komponenter som möjligt. 

 Så få mässingskopplingar som möjligt. 

 Pumpmotorer utanför isoleringen. 

 Så enkelt som möjligt att byta ut följande produkter vid haveri. 

o Pumpar 

o Ventiler 

o Expansionskärl 

o Backventiler 

3.3. Större elpatron 
Förfrågan om en större elpatron (12 kW) än den som idag är monterad (9kW), har ställts av några kunder. Det första 

uppdraget blev därför att göra en studie på om det var möjligt att montera en större elpatron, samt vilka ändringar som 

måste göras. 

En större elpatron var redan uppritad i CAD-programmet, så den infogades bara i sammanställningen för ”Elisabeth”. 

3.4. Förslag nr 1 
Till det första konstruktionsförslaget av produkten, behölls så mycket som möjligt från ”Elisabeth”-konceptet. 

Man ville ha svar på om det var fysiskt möjligt att få in de önskade komponenterna i produkten, samt om det gick att 

koppla ihop dem när de satt på plats. Därför lyftes först de olika CAD-detaljerna in i sammanställningen och flyttades 
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runt till några olika placeringar. En likadan cirkulationspump togs in, men med ett annat pumphus vilket gav lite mer 

plats. 

Då komponenterna fått sina respektive platser, drogs rör mellan dem för att ge en bild av om lösningen skulle uppfylla 

de kriterier som presenterades i inledningen.  

 
Figur 6: Pump med anslutning mitt i pumphuset 

Då rördragningen var gjord kunde man se att systemskissen var felritad. Då produkten ska kunna växla mellan att 

värma kranvatten eller systemvatten, visade de sig att det blev fel vid värmningen av kranvatten. En slinga i produkten 

använder sig av systemvatten för att värma kranvattnet. Men samtidigt ska det resterande kranvattnet cirkulera i 

byggnadens värmesystem. 

De båda kretsarna gick genom samma rör vid ett tillfälle, men åt varsitt håll, vilket gjorde att systemet inte skulle 

fungera som det var tänkt. 

Systemskissen ritades därför om och rördragningen gjordes om för att överensstämma med den nya systemskissen. 

3.5. Förslag nr 2 
Förslag nr 2 utgick ifrån ett mycket friare grundkoncept, då fler komponenter hade tagits bort ifrån utgångsobjektet 

Elisabeth. Målet med det andra förslaget blev också att använda fler idéer ifrån produkten som den såg ut i dagsläget. 

Det gällde framförallt användandet av en låda för att isolera så många komponenter som möjligt. 

Med de större frihetsgraderna kunde komponenterna placeras in på ett mycket bättre sätt, vilket gav en mycket bättre 

rördragning. Den nya lösningen såg även den över, enligt de kriterier som fastställts i inledningen. 

 

 
Figur 7: Utgångsläge för förslag nr 2 
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3.6. Förslag till nederdel 
I ett litet utrymme underst på ”Elisabeth”, sitter matarpumpen monterad. Till den nya produkten så ska det även sitta 

en trevägsventil monterad i det utrymmet, för att kunna växla då man kör värme eller kyla i produkten. 

Pumpen samt trevägsventilen fick lite olika placeringar och rördragningar, och totalt så togs tre olika lösningar fram. 

 

 
Figur 8: Nederdelen på "Elisabeth" 

3.7. Hållfasthetsberäkningar 
Samtliga delar som skapades utgick- eller påminde om redan existerande komponenter hos företaget. Det innebar att 

en uppskattning enkelt kunde göras, ifall konstruktionen skulle hålla eller ej. 

Ett sätt som användes för att göra sådanna uppskattningar, var att de existerande komponenter hämtades ut från 

testavdelningen. Sedan placerades t.ex. värmeväxlaren ovanpå olika typer av isoleringar för att se hur mycket de 

deformerades. För att bedömma ifall konstruktionerna hade en tillräcklig säkerhetsfaktor, lades den dubbla vikten till. 

Uppstod det då inga sprickor i isoleringen så bedömdes deras tjocklek vara tillräcklig. 

De ändringar som gjorts på ramkonstruktionen var flyttandet av skruvhål, samt att en hållare förlängdes med ca 5 %. 

Inga nya delar bärs upp av rörkonstruktionen, utan den vilar istället på övriga komponenter. 

Resultatet från hålfasthetsstudierna visade att inga beräkningar behövde göras för att säkerställa komponenternas 

hålfasthet. 

3.8. Kostnadsundersökning 
Då samtliga förslag var klara valdes en av varje ut för att göra ett slutkoncept, som skulle ligga till grund för fortsatta 

studier. De studierna skulle innefatta startkostnader för framtagning av nya delar som skulle tas fram, samt pris då 

produkten var i produktion. 
  



12 

4. Resultat 

4.1. Större elpatron 
Studien visade att en större elpatron fick fysiskt plats i produkten. Det var däremot en del konstruktionsändringar som 

fick lov att göras för att möjliggöra detta. 

Själva elpatronen måste genomgå några modifieringar då anslutningarna inte sitter på rätt ställen, samt att den har fel 

typ av anslutningar. Kostnaden för att genomföra de ändringarna blir inte så stora, då det endast handlar om rör och 

placering av hål. En uppskattning av kostnaden för att anpassa elpatronen, ligger på ungefär 10’000 SEK. 

Ena halvan av tankens isolering måste göras om vilket blir dyrare, då det innebär en verktygskostnad på omkring 

175’000 SEK. 

Trevägsventilen som är ansluten till elpatronen kommer att behöva flyttas, då den kraftigare elpatronen är högre. Det 

innebär i sin tur att både isoleringen till elpatronen, isoleringen ovanpå tanken, samt avrinningsplattan kommer att 

behöva göras om till en kostnad av omkring 75’000 SEK/styck för isoleringarna och 15’000 SEK för avrinningsplattan. 

Total startkostnad för uppgradering av elpatronen blev då omkring 350’000 SEK. 

 

 
Figur 9: Jämförelse mellan elpatroner 

4.2. Förslag nr 1 
Till det första konstruktionsförslaget behölls Elisabeth-konceptet i så stor utsträckning som möjligt. Då den produkt 

som skulle uppgraderas inehöll fler komponenter, fick dessa stoppas in där det fanns plats. 

Expansionskärlet var en av de befintliga komponenterna som fick en ny plats, så att värmeväxlaren kunde stoppas in på 

den frigjorda ytan. 

Då värmeväxlaren var på plats visade det sig att cirkulationspumpen fick lov att flyttas, vilket gjorde att den till slut 

hamnade framtill på produkten. 

Det gick sedan att göra en rördragning som kopplade samman de olika komponenterna, men den visade sig ge en del 

problem. Isoleringen till värmeväxlaren skulle bli för tunn på sina ställen, ett av rören hade en puckel, det skulle bli 

svårt att montera produkten, service på maskinen skulle bli väldigt svår, samt att några av rören inte skulle gå att 

tillverka. Att rören inte skulle gå att tillverka beror på att maskinen som bockar/kragar rören inte skulle kunna greppa 

de små ytorna mellan böjarna. 

4.3. Förslag nr 2 
Utgångsläget för förslag nr 2 gav mycket mer plats då ventilkopplet tagits bort, som annars satt monterat direkt på 

utjämningskärlet. Utjämningskärlet kunde då flyttas ner, vilket gav plats åt expansionskärlet högst upp i produkten. 

Värmeväxlaren kunde sedan vridas 90°, vilket gav ett mycket bättre utgångsläge för rördragningen. 

Ventilkopplet som hade legat horisontellt, ställdes vertikalt och placerades längre fram så att man fortfarande kunde nå 

rattarna från serviceluckan. Pumpen fick en plats bredvid ventilkopplet, men det negativa var att den hamnade under 

en T-koppling som kunde läcka vid service, och därmed skada pumpens elektriska styrning. 

Då isolerings lådan skapades hamnade ventilkopplet och pumpen utanför. Det innebar att man kunde fylla på systemet 

via serviceluckan, samt att risken för att pumpen skulle bli överhettad minskade. 
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4.4. Förslag till nederdel 

4.4.1. Nedre förslag nr 1 

Till det första förslaget fick pumpen behålla sin riktning. Det gjorde att röret mellan pumpen och trevägsventilen fick 

lov att böjas i X-, Y- och Z-led. Den avancerade böjningen kunde göra det svårt att förstå hur röret skulle monteras, då 

det inte fanns något som indikerade en känd riktning. 

4.4.2. Nedre förslag nr 2 

Till det andra förslaget vändes pumpen vilket resulterade i en rördragning med endast en liten böj. För att 

komponenterna skulle få plats på bästa sätt lades ett hål till i en plåt, där en av trevägsventilen anslutningar skulle gå 

igenom. Det innebar att trevägsventilen kom längre ner, samt fick en mer horisontell vinkel. På bilden nedan ser man 

hur en horisontell vinkel innebär att röret mellan ventilen och pumpen måste böjas så lite som möjligt. 

Då komponenternas isolering ritades upp såg man att den endast blev 2 mm tjock på ett ställe, vilket skulle ge för låg 

hålfasthet. 

 

 
Figur 10: Nedre förslag nr 2 

4.4.3. Nedre förslag 3 

Det tredje förslaget gick ut på att använda en pump med ett inlopp som var vertikalt ställt mot pumphuset. Det gav en 

mycket bättre placering av komponenterna, samt att det tog bort två böjar, vilket påverkar pris och flöde. Ett sådant 

pumphus fanns tyvärr inte i leverantörens sortiment, vilket innebar byte av leverantör eller att leverantören fick ta fram 

ett nytt pumphus. 

4.5. Slutgiltigt koncept 
Det konceptet som valdes för fortsatta studier utgick från att den mindre elpatronen satt kvar, förslag nr 2 valdes för 

den övre delen av produkten, samt förslag nr 3 för den nedre. 

4.6. Startkostnader 
Några av de ändringar som gjorts innebar ingen/en förhållandevis liten startkostnad för företaget. Det var bland annat 

framtagningen av rör, stansning av plåtdetaljer och ändrad längd på flexrör. 

4.6.1. Ändrade detaljer 

De ändringar som innebar en startkostnad var ändringen av isolering. De ändringarna skulle hamna 150’000 – 

200’000 SEK, beroende på om det gick att använda rörhållaren som var placerad högst upp, längst bak på 

värmepumpen. 

4.6.2. Nyframtagna detaljer 

4.6.2.1. Mässingskomponenter 

För att få till den rördragning som ritats upp, behövdes två nya mässingsdetaljer tas fram. Att ta fram ett sådant verktyg 

har en kostnad på ungefär 5’000 kr. 
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4.6.2.2. Isolering 

För att isolera de komponenter som behövde kondensisolering, skulle 4 – 6 verktyg behöva tas fram. Det skulle behöva 

göras en djupare studie av monteringsmöjligheter för att få fram ett exakt antal, och det ansågs inte vara viktigt då 

projektet endast var en förstudie. 

Ett ungefärligt pris på samtliga isolerings detaljer uppskattades till ungefär 400’000 kr. 

4.6.2.3. Total startkostnad 

Den totala startkostnaden för att ta fram de delar som skulle tillverkas, hamnade på omkring 600’000 kr. 

4.7. Fasta kostnader 
Efter att djupare studier gjorts, angående priserna, blev resultatet att det nya konceptet som baserats på Elisabeth var 

ungefär 10 % dyrare än produkten i dagsläget. 

4.8. Lösning av problem 
I och med att projektet utgick från Elisabeth, kunde många av problemen från problemställningen lösas. 

4.8.1. Rostfria rör 

De rostfria flexrören som hade bidragit med oljud gick att dämpa med rörisolering. Under arbetets gång togs de rören 

bort men andra flexrör ingick fortfarande i produkten. 

4.8.2. Platsbrist vid rördragning 

Hos den produkt som fanns i dagsläget, var  rördragningen i lådan gjord på ett sådant sätt att vissa muttrar var svåra 

att dra åt. I och med att samtliga skruvkopplingar i lådan byttes ut mot snabbkopplingar försvann det problemet, men 

rördragningen hade fortfarande begränsat med utrymme vilket kunde göra det svårt att sätta låsklipps på vissa 

snabbkopplingar. 

4.8.3. För högt lock 

Locket till isolerings lådan var för högt då några kunder hade låg takhöjd. Det problemet kvarstår om lådan inte delas 

upp i fler bitar. 

4.8.4. Värmeförluster 

Då den nya tank-isoleringen inte har någon botten löstes problemet med att bottenisoleringen ramlade av. Däremot är 

det fortfarande metall mot metall mellan tankens och ramens infästning vilket bidrar till små värmeförluster. 

4.8.5. Anslutningar nertill 

Det är för mycket jobb och för stor kostnad att ta fram en modell med anslutningar nertill. Därför har denna punkt inte 

setts över, då antalet kunder som önskar detta är för liten. 

4.8.6. För små rör 

Att öka diametern på rören innebär en större kostnad för produkten, samt att utrymmet minskar ytterligare. Då 

hastigheten på vätskan i systemet är 1,2 m/s, hos dagens produkt anser man inte att grövre rör är prioriterat. Den gräns 

man bör ligga under är satt till 1,5 m/s. 

4.9. Miljöpåverkan 
Under projektet har det eftersträvats att hålla mängden material till ett minimum, vilket drar ner kostnader, men 

dessutom minskar miljöpåverkan. 

Utsläppen från transporter blir lägre då man håller vikten på produkten till ett minimum. Kan man dessutom hålla 

storleken nere på produkterna kan man minska antalet transporter och spara in ytterligare på miljön. 

4.9.1. Snabbkopplingar 

De traditionella skruvkopplingarna hölls fast av en mässingsmutter, som har ersatts av en klämring då man gått över 

till snabbkopplingar. Det går åt mindre material för att tillverka en klämmring av fjädrande stål, vilket bidrar med en 

besparing för varje tillverkad detalj. 

4.9.2. Servicemöjligheter 

I och med att servicemöjligheter hela tiden funnits i åtanke under projektet, innebär det att maskinen kan lagas, och 

därmed inte hamnar på skroten lika snabbt. Även det är en bidragande faktor då man vill spara in så mycket som 

möjligt på miljön. 
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5. Slutsats 

5.1.1. Projektet 

Det koncept som projektet ledde fram till, föreställde en produkt som med stor sannorlikhet skulle fungera. Det 

antagandet är gjort p.g.a. att nästan alla komponenter redan används, eller liknar komponenter som används hos andra 

produkter i NIBE:s sortiment. 

Då denna förstudie gick ut på att ta fram ett koncept, som utgick från en annan produkt, satte det vissa begränsningar 

på hur långt man kunde ta arbetet. Det var något som gynnade projektet då det var hade en tidsbegränsning på 7 

veckor. 

Det nya konceptet har visat sig bli dyrare än den gamla produkten. Dessutom så har NIBE fler värmepumpar att utgå 

från, så det kan finnas många andra sätt att uppgradera produkten på. Jag anser därför att förstudien bör fortsätta då 

ett bättre koncept med stor sannorlikhet kan tas fram. 

Några av de idéer jag kommit fram till i projektet kan säkert användas eller vidareutvecklas. Med det och faktumet att 

jag kom fram till en lösning, anser jag att jag genomfört det utsatta projektet. 

5.2. Erfarenheter 
Under projektets gång har jag lärt mig väldigt mycket om värmepumpars funktion och konstruktion. I och med att olika 

komponenter har öppnats upp och granskats i detalj, så har jag fått mycket större förståelse för hur pumpar, ventiler, 

värmeväxlare m.m. fungerar. 

Generell förståelse för hur industrier fungerar har ökat i hög grad då jag fått lära mig mer om tillverkningsmetoder, 

”Lean production”, konstruktionstänkande, produktutveckling och CAD-konstruktion. Att jag lärt mig så mycket under 

projektets gång, beror till stor del på att jag befunnit mig på plats nere i Markaryd och fått jobba med ingenjörer och 

experter inom området, samt fått se så mycket av deras tillverknings- och moteringsprocess. 

5.3. Avcheckningslista 
Överstrykning innebär att målet är uppnått/det har gjorts en djupare studie av punkten. 

5.3.1. Syfte 

Se över följande: 

 Produktens konstruktion. 

 Användandet av befintliga moduler. 

 Möjlighet till produktion. 

 Kostnad. 

 Kvalitet och miljö. 

5.3.2. Problemställning 

 Innomhusdelens konstruktion liknar inte den för övriga NIBE-produkter, inom samma kategori. 

 Inomhusdelen använder en svetsad ram och man önskar använda en nitad. 

 Inomhusdelen bör inte byggas från botten upp. 

 Pumpen skulle behöva byta riktning och placering. 

 De rostfria flexrören skulle behöva bytas mot en annan lösning. 

 Skruvkopplingar på rör bör bytas mot snabbkopplingar. 

 Dräneringsslangen är placerad ovanför elektriska komponenter. 

 Inget skydd över anslutningarna till elpatronen. 

 Rördragningen i lådan är för tajt. 

 Locket på lådan har inte gått att få av om det varit för trångt i höjdled. 

 Det bör sitta en adapter mellan ventil och ventilmotor. 

 Värmeförluster vid tankens infästning. 

 Isoleringen under tanken brukar lossna. 

 Några kunder vill ha anslutningarna nertill. 

 Röranslutningarna är lite för korta. 

 Rörstumpen som agerar smutsskydd på kylmedieröret bör bytas ut. 

 Diameter 22 mm är på gränsen till för litet. 
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5.3.3. Önskelista 

Ändra helst inte på följande: 

 Tank. 

 Isolering till tank. 

 Utjämningskärl. 

 Isolering till utjämningskärl. 

 Värmeväxlare. 

 Övrig hård isolering (ej rörisolering). 

 Avrinningsskydd. 

 Ramdelar. 

 Pumpar. 

 Ventilkoppel. 

 Trevägsventiler. 

 Mässingsdetaljer. 

 Flexrör på elpatronen. 

Några fler önskningar som inte gällde ändringen av delar: 

 Tillgång till ventilkoppel via serviceluckan. 

 Expansionskärl ingår gärna i den slutgiltiga lösningen. 

 Gärna likadant expansionskärl som hos ”Elisabeth”. 

 Likadana trevägsventiler som hos ”Elisabeth”. 

 Värmeväxlaren ska helst isoleras med en låda. 

 Färre flexrör. 

 Så få komponenter som möjligt. 

 Så få mässingskopplingar som möjligt. 

 Pumpmotorer utanför isoleringen. 

 Så enkelt som möjligt att byta ut följande produkter vid haveri. 

o Pumpar 

o Ventiler 

o Expansionskärl 

o Backventiler 
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