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Abstract 
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Abstract 

 
From January 1, 2018, the Eco-design Directive received new requirements that had to be met 
for the affected energy-related products if they would be valid for sale on the EU market. As a 
consequence, FläktGroup's previous exhaust air fan JBDD did not meet the requirements and 
a reconstruction was necessary. Therefore, the purpose of the study was: 
 
The purpose of the study was to reconstruct an exhaust air fan in such a way that it met the 
Eco-design Directive for 2018 and was approved to be sold on the EU market. 
 
The work has followed the product development process where studies of previous products, 
requirement specification, concept generation, concept evaluation and prototype production 
were some of the steps. The study of FläktGroup's former exhaust air fans resulted in some of 
the requirements that were the beginning of the requirement specification. 
 
A final concept on an exhaust air fan has been developed in Solid Works and as a prototype 
where tests have been made with positive results. Here the "Specific Fan Power" and the 
sound power level that the fan produced was measured. The results from the tests showed that 
the requirements tested in the study meet the Eco-design Directive's requirements for 2018. 
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Sammanfattning 

 
Från första januari 2018 fick Ecodesigndirektivet nya krav som var tvungna att uppfyllas för 
att de påverkade energirelaterade produkterna skulle vara giltiga att säljas på EU-marknaden. 
Till följd av detta uppfyllde inte FläktGroups tidigare frånluftsfläkt JBDD kraven och en 
omkonstruktion var nödvändig. Därför var studiens syfte:  

Syftet med studien var att omkonstruera en frånluftsfläkt på ett sätt så att den uppfyllde 
Ekodesigndirektivet för år 2018 och blev godkänd att säljas på EU-marknaden. 

Arbetet har följt produktutvecklingsprocessen där studie av tidigare produkter, 
kravspecifikation, konceptgenerering, utvärdering av koncept samt prototypframtagning var 
några av stegen. Studien av FläktGroups tidigare frånluftsfläktar resulterade i några av de 
krav som var början på kravspecifikationen.  

Ett slutkoncept på en frånluftsfläkt har tagits fram i Solid Works och som en prototyp där 
tester har gjorts med positiva resultat. Här mättes ”Specific Fan Power” och ljudeffektnivån 
som fläkten gav ifrån sig. Resultaten från testerna visar att de krav som testats i studien 
uppfyller Ecodesigndirektivets krav för år 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord: Frånluftsfläkt, Ecodesigndirektivet och Ventilationsteknik för bostäder. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess två frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
FläktGroup bildades år 2016 då DencoHappel och FläktWoods gick samman och blev Europas 
marknadsledande leverantör av energieffektiva produkter och ventilationslösningar. 
Tillsammans hade FläktGroup en lång erfarenhet med ett genomgående sortiment för 
inomhusklimat och brandsäkerhet [1].  
 
FläktGroup verkade främst inom fyra marknadssegment vilka var bostad, kommersiell, 
industriell och inom speciella applikationer. Några av de användningsområden som 
produkterna var lämpade för var sjukhus, kontor, skolor, hotell, parkeringshus etc. [1].  
FläktGroups sortiment var indelade i flera olika produktområden. Några av dessa var 
luftbehandling, luftfördelning, luftrörelse, luftfiltrering, luftkonditionering och uppvärmning 
samt fläktar [2]. Den produkt som studien behandlade var en fläkt, närmare bestämt en 
frånluftsfläkt. Frånluftsfläktar användes som central utsugning i våtrum samt kök och var 
vanligtvis placerade på yttertaket, vinden eller i anslutning till spiskåpan även kallat 
kryddhyllan [3]. 
 
Från januari 2018 fick Ecodesigndirektivet skärpta krav vilket också gällde frånluftsfläktar. De 
skärpta kraven resulterade i att några av de produkter som tidigare sålts på EU-marknaden 
inte längre var godkända att säljas.  

1.2 Problembeskrivning 

EU hade som klimat- och energimål för år 2020 att utsläppen av växthusgaser skulle vara 20 
% lägre än år 1990, användningen av energi skulle till 20 % vara förnybar samt att 
energieffektiviteten skulle vara 20 % högre [4]. Som en del i detta arbete togs Eco-
designdirektivet fram. Syftet med detta direktiv var att minska energianvändningen och 
därmed också utsläppen av växthusgaser. Ecodesigndirektivet satte krav på att 
energirelaterade produkter, förkortat ErP, skulle vara energieffektiva och förbjöd de mest 
energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden [5]. 

I EU kommissionens delegerade förordning nr 1254/2014 specificerades de särskilda krav 
som sattes på Ecodesign för ventilationsenheter för bostäder. Dessa krav har varit speciellt 
intressanta i detta arbete då frånluftsfläkten hamnade under denna rubrik. De krav som 
skärptes från januari 2018 var bland annat att SEC-värdet (Specifik energiförbrukning i 
kWh/(m2.a)) som skulle vara lägre än -20, att ljudeffektnivån högst fick vara 40 dB samt att 
en visuell varningssignal för filterbyte skulle finnas på ventilationsenheter med filter. De 
tidigare kraven för Ecodesign var 0 kWh/(m2.a) och 45 dB [6].  
 
Den tidigare frånluftsfläkten i FläktGroups sortiment uppfyllde inte det skärpta kraven vilket 
innebar att produkten inte kunde fortsätta att säljas på EU-marknaden. Till följd av detta 
behövde produkten omkonstrueras och uppdateras så att kraven uppfylldes och produkten 
blev godkänd att säljas på marknaden.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

För att frånluftsfläkten skulle bli godkänd att säljas på EU-marknaden behövdes en 
omkonstruktion ske. Därför var studiens syfte följande:  

Syftet med studien var att omkonstruera en frånluftsfläkt på ett sätt så att den uppfyllde 
Ekodesigndirektivet för år 2018 och blev godkänd att säljas på EU-marknaden.  

För att lättare kunna arbeta mot syftet bröts det ned i två frågeställningar som skulle vägleda 
studien genom arbetets gång. Till att börja med krävdes en bra grund och en förståelse kring 
hur Ecodesigndirektivets nya krav påverkade konstruktionen på en frånluftsfläkt. Därmed var 
studiens första frågeställning: 
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[1] Hur påverkade Ecodesigndirektivet kraven på en frånluftsfläkt?  
  
Då examensarbetet syftade till att omkonstruera en frånluftsfläkt behövdes mer kunskap 
kring hur en sådan omkonstruktion kunde gå till redovisas i studien. Därmed var studiens 
andra frågeställning:  
 

[2] Hur kunde en frånluftsfläkt konstrueras så att den uppfyllde Ecodesigndirektivet?   

1.4 Avgränsningar 

Det totala projektet på företaget skulle ta fram en konstruktion på en frånluftsfläkt inklusive 
spiskåpa med ett komplett ritningsunderlag som uppfyllde Ekodesigndirektivets nya krav för 
år 2018. Examensarbetet behandlade inget gällande spiskåpan som också skulle anpassas 
efter det skärpta Ecodesigndirektivet. Studien inkluderade inte heller någon kostnadskalkyl 
och nämnde därför inte något kring de prisskillnader som eventuellt uppstod. Arbetet 
behandlade heller inget kring den styrenhet som frånluftsfläkten behövde för att kunna behov 
styras.  

Under arbetet togs en frånluftsfläkt fram i Solid Works där produkten gick att tillverka i 
verkstaden utifrån tillhörande ritningsunderlag. En prototyp tillverkades och testades också i 
ett laborationstest. Arbetet behandlade dock inte något gällande de tillverkningsprocesser 
som användes i verkstaden.  

1.5 Disposition 

Under det teoretiska ramverket beskrevs de teorier som skulle stå till grund för de resultat 
som studien visade. Här beskrevs Ecodesigndirektivets innebörd, om ventilationsteknik för 
bostäder, om fläktar och dess prestanda samt om ljud.  

I kapitlet metod och genomförande beskrevs den projektplanering och arbetsprocess som 
studien använt sig av. Under rubriken projektplanering beskrevs Gantt-schema och Stage-
gate modellen. Metoder som nämns under arbetsprocessen var bland annat förstudie, 
kravspecifikation, litteraturstudie, konceptstudie och prototypframtagning. 

Vidare beskrevs de resultat som studien visat. Under detta kapitel redovisades de koncept som 
har genererats men också det slutliga konceptet som valdes. Här presenteras också de 
testresultat som mätningarna visade. 

Under kapitlet analys beskrevs projektets resultat utifrån studiens frågeställning.  

I diskussion och slutsatser sammanfattas de resultat som studien visat. Här presenteras också 
hur studien kan arbetas vidare med.  
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2 Teoretiskt ramverk 
För att ge en teoretisk grund som kan besvara studiens två frågeställningar beskrivs 
Ecodesigndirektivet, ventilationsteknik för bostäder, fläktar och ljud under rubriken 
teoretiskt ramverk. Teorin är också en grund för de analyser som gjorts utifrån resultaten 
av studiens frågeställningar.  

2.1 Ecodesigndirektivet  

Sedan 2009 gäller Ecodesigndirektivet för alla energirelaterade produkter där användningen 
påverkar energikonsumtionen. Det vill säga de produkter som använder, genererar, 
transformerar eller mäter energi som t.ex. elektricitet, gas och andra fossila bränslen. Utöver 
det innefattar direktivet också konsumentvaror som värmepannor, datorer, hushållsapparater 
men också industriprodukter som transformatorer, industrifläktar och industriugnar. 
Ecodesigndirektivet täcker också produkter som inte nödvändigtvis använder energi men som 
kan påverka energiåtgången så som fönster, isoleringsmaterial men också duschmunstycken, 
kranar och liknande produkter [7].   

Direktivet togs fram i syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom att 
energieffektivisera produkter. Direktivet sätter minimikrav på hur effektiv en produkt behöver 
vara och utesluter genom detta de mest resurskrävande produkterna på marknaden.  

Det finns två typer av krav inom Ecodesigndirektivet, specifika krav och allmänna krav. 
Specifika krav är krav som baseras på gränsvärden och kan vara t.ex. vara högsta tillåtna 
energiförbrukning eller minsta mängd återvunnet material. De allmänna kraven innebär att 
produkten ska vara energieffektiv eller återvinningsbar, att det informeras hur produkten ska 
användas och underhållas med avseende att minimera miljöpåverkan samt att en 
livscykelanalys för produkten görs där alternativa designlösningar och förbättringslösningar 
undersöks [8].  

2.2 Ventilationsteknik – bostäder  

Ordet ventilation betyder luftväxling. Med detta menas att förorenad luft byts ut mot frisk 
luft, ofta utomhusluft. Ventilation kan också betyda de system som växlade luften. Det är 
ventilationssystemet som styr hur luften tillförs/förs bort från och fördelas i rummen [9].     

Det finns många fördelar med att ha en god ventilation. Ventilationen i ett hus kan tillföra 
frisk luft, föra bort fukt, damm, dålig lukt osv men kan också ventilera bort överflödig värme 
från rummet/ bostaden. Ventilation kan också hjälpa till att skapa ett bättre inneklimat 
genom att till exempel ventilera ren luft till ett rum med förorenad luft. På detta sätt får 
bostaden en jämnare luftkvalitet och föroreningarna blir mindre intensiva genom att spridas 
ut på större ytor. Några exempel på föroreningar i luften kan vara matos, parfym och 
rengöringsmedel [10]. 
 
Det finns flera olika sätt att ventilera en bostad där de vanligaste är S-system, F-system, FX-
system FT-system och FTX-system [11].  
 
Det enklaste sättet att ventilera en bostad är självdragsventilation även kallat S-system. Detta 
är ett äldre sätt att ventilera och systemet saknar fläkt. Vid självdragsventilation är 
temperaturskillnaden ute och inne en viktig del [11]. Ventilationssystemet drivs genom att den 
varmare, eventuellt förorenade, inneluften stiger uppåt genom kanaler och ut genom en 
skorsten, en takhuv eller liknande på taket. Den rena, friska och svala uteluften tar sig in 
genom ventiler i väggar och fönster eller genom glipor i väggar [10, s. 20].  
 
En mekanisk frånluftsventilation så kallat F-system påminner om självdragsventilation men 
har en fläkt som hjälper till att ventilera ut luft ur huset. Precis som i ett S-system tar sig ren 
uteluft in genom ventiler i väggar och fönster eller genom glipor i väggar [10, s. 21]. 
 
Den mekaniska frånluftsventilationen finns också med värmeåtervinning som då kan kallas 
FX-system eller FVP-system där X står för värmeväxling och VP för värmepump.   
I ett sånt här ventilationssystem återvinns värmen från frånluften med hjälp av en 
värmeväxlare eller frånluftsvärmepump [10, s. 21]. 
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Om ett ventilationssystem har mekanisk från- och tilluft kallas det FT-system. Vid FT-system 
finns det två fläktar som kontrollerar inomhusklimatet, en som styr frånluften och en som styr 
tilluften. I ett sånt här system färdas luften genom ventilationskanaler och går därav att 
kontrollera till en större utsträckning. Till skillnad från S-system och F-system kan luft styras 
så att den hamnar på rätt plats och/eller i rätt rum [10, s. 22]. 
 
Även vid den mekaniska från- och tilluften finns alternativ med värmeåtervinning. Dessa 
ventilationssystem kallas då FTX-system. FTX står för frånluft (F), tilluft (T) och 
värmeåtervinning (X), där värmen återvinns ur frånluften. Vid ett sånt här system är hela 
ventilationen kontrollerad [10, s. 22]. 

2.3 Fläktar 

Ordet fläkt betyder vindstöt, vindpust, luftning eller luftdrag [12]. En fläkt består av ett 
fläkthjul, en fläktmotor och i vissa fall en fläktkåpa. Det är fläktmotorn som är drivkraften i 
fläkten. Fläkthjulet består av skovlar som sitter fast i ett nav. Det är skovlarna i fläkthjulet som 
arbetar med luften så att ett lufttryck skapas. Det som sedan får luften i rummet att röra på sig 
är tryckdifferensen mellan fläkten och rummet [13, s. 85].   

En fläkt är avsedd att skapa rörelse i luften och kan användas för många olika syften. 
Vanligtvis finns fläktar i ventilationssystem men de används också vid kylning av lokaler, 
processer och vid transport av rökgaser och processgaser [14]. Det finns flera olika typer av 
ventilationsfläktar. Några av dessa är takfläktar, frånluftsfläktar, axialfläktar, radialfläktar och 
kammarfläktar [15]. I luftbehandlingsaggregat är det vanligt att axialfläkt, radialfläkt eller 
kammarfläkt används, vilket kan läsas mer om under avsnitt 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3 [13, s. 85].   

Det finns olika typer av fläktmotorer, bland annat AC-motorer och EC-motorer. 

En AC-motor drivs genom att växelström skapar växlande magnetiska fält inne i motorn som 
sedan får motorn att rotera. I den här typen av motor kan en stor del av den tillförda energin 
förloras i form av värme. En AC-motor är relativt billig att tillverka och kan styras med hjälp 
av en transformator [16].  

EC-motorn har fått sitt namn från engelskans ”electronically commutated” och är en 
elektronisk kommuterad likströmsmotor [13, s. 99]. EC-motorn har vanligtvis 
permanentmagnetrar som ska skapa det magnetiska fältet i motorn och elektroniskt 
kommuterad likström som ska skapa rotationen. Hos en EC-motor går mindre del av den 
tillförda energin till förlust vilket betyder att den har högre verkningsgrad än en AC-motor 
[17]. Kostnaden för att tillverka en EC-motor är ofta högre i jämförelse med en AC-motor men 
här går det att kontrollera varvtalet på ett effektivare sätt. För att kunna reglera en EC-motor 
krävs en styrenhet. Styrenheten kan vara integrerad i motorn eller en separat enhet [13, s. 99].  

2.3.1 Axialfläkt 
Luftens riktning i en axialfläkt är parallell med fläkthjulets axel [13, s. 85]. Ett fläkthjul i en 
axialfläkt kan se olika ut, både navdiameter och antal skovlar kan skiljas åt. Trycket i en 
axialfläkt påverkas av fläktdiametern och rotationsvarvtalet. Trycket ökar då fläktdiametern 
och rotationsvarvtalet blir större. En liten fläktdiameter kräver därför ett högre 
rotationsvarvtal. Av denna anledning lämpar sig en axialfläkt inte bra i ett litet 
luftbehandlingsaggregat [13, s .87]. 
  

 

Figur 1: Axialfläkt, hämtad från [18].    

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE8_G1sLTaAhWzyaYKHWuWA9UQjRx6BAgAEAU&url=http://www.flaktwoods.se/products/air-movement-/ventilation-fans/axial-fans/jm-aerofoil-/&psig=AOvVaw2mGFUNvWs0GuDCJKyhw8eu&ust=1523610179138881
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2.3.2 Radialfläkt 
I en radialfläkt går luften in i fläkten i en riktning som är parallell med fläkthjulets axel och 
lämnar i en riktning som är vinkelrät med axeln, så kallat radiell [13, s.85]. En radialfläkt kan 
ha skovlar som är antingen framåtböjda eller bakåtböjda [13, s. 86]. Om fläkten har 
framåtböjda skovlar har den ett så kallat F-hjul och om skovlarna är bakåtböjda kallas 
fläkthjulet för B-hjul.  
 
En radialfläkt med framåtböjda skovlar lämpar sig bättre vid mindre luftbehandlingsaggregat. 
Detta då effektiviteten är relativt låg och dess begränsade toppvarvtal inte är lämpligt vid 
större flöden. En radialfläkt med bakåtböjda skovlar har hög effektivitet och tillåter ett högre 
maxvarvtal jämfört med ett fläkthjul med framåtböjda skovlar. För att ett sånt här fläkthjul 
ska uppnå samma tryck och flöde som ett fläkthjul med framåtböjda skovlar behöver detta 
rotera ungefär två gånger varvtalet [13, s. 86]. 
 

 

Figur 2: Radialfläkt, hämtad från [19]. 

2.3.3 Kammarfläkt 

En kammarfläkt är en radialfläkt med bakåtböjda skovlar men saknar spiralformad kåpa. 
Kammarfläkten är direktdriven och saknar ofta remdrift. Fördelen med detta är att mindre 
underhåll krävs vilket leder till att fläkten lämpar sig bra då krav på hygien finns [13, s. 86].  

 

Figur 3: Kammarfläkt, hämtad från [20].   

2.4 Ljud 

Att ha en jämn och behaglig ljudnivå är en av de viktigaste delarna för att skapa ett bra 
inomhusklimat. Ljud är tryckvariationer i luften som får trumhinnan i örat att vibrera. En stor 
del av de ljud som kommer från ett luftbehandlingsaggregat kommer från fläkten. Ljudnivån 
från fläkten påverkas vanligen av luftflödeshastigheten och trycket från fläkten men det finns 
även andra faktorer som kan ha påverkat nivån och egenskaperna hos ljudet. Isolering är en 
viktig del när det kommer till ljud, både i aggregatet men också i de anslutande kanalerna där 
luften ska passera [13, s. 53-58].

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwnr6asLTaAhUJD5oKHZIgAXEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.flaktwoods.se/products/air-movement-/ventilation-fans/centrifugal-fans/gt-5&psig=AOvVaw0Vltkincb4TZhNsyW_hSUW&ust=1523610109692687
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av de metoder som använts i studien. Då studien är 
kopplad till produktutveckling på olika sätt har en produktutvecklingsprocess använts 
genom arbetets gång. Produktutvecklingsprocessen passade väl in på arbetet då arbetets 
resultat har för avsikt att introduceras på marknaden.  

3.1 Projektplanering  

Planering av ett projekt sker tidigt i arbetet och är ett hjälpmedel för att ha koll på de resurser 
och den tid som projektet kan kräva. Det finns många olika sätt att planera ett projekt. I detta 
arbete har Gantt-schema och Stage-gate modellen varit metoder för att planera arbetsgången.  

3.1.1 Gantt-schema 

Att göra ett Gantt-schema är en enkel metod för att planera tidsåtgången i ett projekt. 
Metoden har i uppgift att informera och lämpar sig bra då en snabb bild av projektets 
tidsåtgång önskas. Ett Gantt-schema är inte gjort för att kunna följa upp eller styra ett projekt. 
Detta schema kan ritas upp i ett vanligt koordinatsystem där aktiviteterna ställs upp vid Y-
axeln och där X-axeln representerar tid. Varje aktivitet bildar en horisontell linje i schemat 
där längden på linjen visar aktivitetens tidsåtgång [21, s. 659]. 

3.1.2 Stage-gate modellen 

Stage-gate modellen visar de steg som arbetet genomgår. En stage-gate modell är lämplig att 
använda då arbetets olika steg, även kallade stages, är kända redan från start. Till de olika 
stegen ska också delmål, så kallade milstolpar, vara uppsatta och det ska redan från start vara 
känt vilka beslut som behövs tas vid dessa för att komma vidare i projektet. I modellen finns 
också gates, så kallade grindar, där beslutsfattning sker hur vida projektet ska fortsätta, om 
något behöver ändras eller om projektet ska avslutas [21, s. 654].    

3.2 Arbetsprocessen 

Utveckling som har för avsikt att tillverka och introducera resultatet, det vill säga produkten, 
på marknaden kallas produktutveckling [21, s. 97]. Produktutvecklingsprocessen innehåller 
ett antal olika faser och kan se ut på många olika sätt. Vid en omkonstruktion av befintlig 
produkt utgår arbetet från det givna produktkonceptet [21, s. 115]. 

3.2.1 Studie av tidigare produkter 

Vanligtvis görs en förstudie genom att analysera problem inför nyutveckling där studien ska ta 
fram bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. En förstudie resulterar ofta i en 
första kravspecifikation där de funktionella kraven fastställts [21, s. 115-116]. 

3.2.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation har i uppgift att specificera de funktionella kraven, det vill säga vad 
produkten ska göra eller uppfylla. Kraven ska vara tydligt formulerade och bör bland annat 
vara mätbara och oberoende av varandra [21, s. 116]. 

3.2.3 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen grundar sig i de funktionella kriterier som specificerats i produkt- eller 
kravspecifikationen. En bra förutsättning vid konceptgenereringen fås om specifikationen är 
genomarbetad och komplett då det tyder på att alla funktionella kraven kommer att beaktas 
under arbetet. Vid konceptgenereringen ligger fokus på de funktionella kraven som produkten 
ska uppfylla med avseende att ta fram många alternativa lösningar som kan uppfylla dessa 
[21, s. 119-120]. 

Det finns olika metoder för att ta fram idéer och koncept. En av dessa är brainstorming.  
Brainstorming är en kreativ metod där en grupp av människor ska ta fram så många idéer 
som möjligt utan att bedöma det framtagna resultatet. Här är kvantitet av större vikt än 
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kvalitet. En ovanlig och i första anblicken udda idé kan genom modifikation visas vara en bra 
lösning på problemet. Kombinationer och kompletteringar av de framtagna idéerna kan vara 
en god idé vid en brainstorming. Viktigt vid en brainstorming är att inga kommentarer ges, 
varken till dina egna idéer eller någon annans [21, s. 166-167]. 

3.2.4 Utvärdering av koncept 

Utvärderingen av de koncept som tagits fram i konceptgenereringen görs utifrån de krav som 
har specificerats i kravspecifikationen. Här ska varje alternativ analyseras där dess värde eller 
kvalitet bestäms i förhållande till uppfyllnad av krav. Utifrån utvärderingen väljs sedan det 
alternativ som har högst värde eller kvalitet [21, s. 120]. 

Det finns olika metoder för att utvärdera koncept. En metod för att bedöma om lösningarna är 
värda att gå vidare med kan vara en elimineringsmatris. En sådan matris ska eliminera de 
dåliga lösningarna och resultera i ett beslut om konceptet ska fullföljas, elimineras eller om 
mer information krävs [21, s. 182-183]. 

3.2.5 Prototypframtagning  

En prototyp kan vara en modellering eller simulering i en dator men kan också vara en fysisk 
prototyp.  De fysiska prototyperna kan tas fram i olika syften, exempel på prototyper är Mock-
ups och funktionsprototyp. En Mock-up är en prototyp som är framtagen för att visa form, 
ytegenskaper och färg. En funktionsprototyp tas fram i syfte att kunna prova ny teknisk 
lösning i laboratorium [21, s. 124]. 

3.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har till stor del gjorts genom FläktGroups tekniska handbok samt olika 
kompendium och vetenskapliga publikationer. De vetenskapliga publikationerna har hittats 
genom DiVA vilket var en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och 
studentuppsatser.  
Övrig litteratur har hittats genom läroböcker och sökmotorer där olika hemsidor har studerats 
för att hitta mer generell information. För att sortera bort orelevanta träffar vid sökningar har 
sökord kopplat till ämnet använts. Ord som har varit relevanta vid dessa sökningar var till 
exempel: frånluftsfläkt, kryddhyllefläkt, Ecodesigndirektivet, ventilationsteknik för bostäder, 
ljud men också mer specifika sökningar som AC-motor och EC-motor.  

3.4 Intervju 
En intervju bygger på frågor och är en teknik för att samla information. Vid en intervju är det 
vanligt att intervjuaren träffar intervjupersonen när intervjun genomförs men en intervju kan 
också genomföras över telefon. Om frågorna formuleras under intervjuns gång och ställs i 
anpassad ordning har intervjun låg grad av standardisering eller är helt ostandardiserad. Vid 
en ostrukturerad intervju är frågorna ställda på ett sätt så att intervjupersonen har maximalt 
med utrymme att svara utan att frågornas formulering påverkar svaret [22, s. 73-76]. 
 
För att samla relevant information inför beslut har intervjuer gjorts, dels med kunniga 
personer på företaget men också med kunder och leverantörer till FläktGroup. De intervjuer 
som gjorts har bland annat behandlat materialval, val av fläkt, fästanordning för fläkten samt 
hur fläkten ska styras och kunna kopplas till en spiskåpa. Intervjuerna gjordes ostrukturerat 
och ostandadiserat under arbetets gång som en dialog där resultaten dokumenterades 
kortfattat eller i vissa fall inte alls.  
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

4.1 Projektplanering  

4.1.1 Gantt-schema 

Vid projektstart planerades studiens alla delar genom att ställa upp dessa i ordning 
tillsammans med dess hypotetiska tidsåtgång. Projektplanen gjordes i form av ett Gantt-
schema som tydligt visar studiens arbetsgång. Detta gav en överblick av de moment som 
skulle göras och den tidsåtgång som de olika delarna i projektet kunde kräva. Gantt-schemat 
återfanns i bilaga 1.   

4.1.2 Stage-gate modellen  

För att tydligare få en bild av de delar som skulle göras under arbetets gång användes en 
Stage-gate modell. Studiens arbetsprocess bröts ned i ett antal steg som var modifierade och 
anpassade efter detta specifika projekt, se figur 4.    

 

Figur 4: Stage-Gate modellen, modifierad och anpassad efter detta specifika projekt 

Efter varje steg utvärderades arbetet utefter förbestämda krav i syfte att mäta om arbetet var 
”tillräckligt” bra för att gå vidare med. De steg och grindar som valdes i detta arbete var 
följande:  

Stage 1. Uppstart av projekt där krav specificeras under möte med handledare på FläktGroup.  

Gate 1:  Kravspecifikation, återfinns i bilaga 2. 

 

Stage 2. Överblick och skapande av projektplan. 

Gate 2: Projektplan godkänd av FläktGroup och JTH.  

 

Stage 3. Utveckla prototyp. 

Gate 3: Underlag för prototyp samt en tillverkad prototyp finns.  

 

Stage 4. Mäta prestanda i form av test.  

Gate 4: Resultatet av mätningen redovisas. 

 

Stage 5. Utvärdering av frånluftsfläkt. 

Gate 5:  Konceptet presenteras och utvärderas utifrån kravspecifikationen. 
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4.2 Arbetsprocessen  

4.2.1 Studie av tidigare produkter 

Då detta arbete är en omkonstruktion, även kallad vidareutveckling, av en befintlig produkt 
utgick studien från FläktGroups produktkoncept från tidigare frånluftsfläktar. Därför gjordes 
ingen traditionell förstudie. I detta fall har två frånluftsfläktar från FläktGroups tidigare 
sortiment studerats. Här studerades dels höljeskoncepten men också de fläktar som 
frånluftsfläktarna hade. Studien gjordes genom granskning av produkterna samt genom 
studerande av produktdokument.  

4.2.1.1 Frånluftsfläkt JBDD 

Första produkten som studien har gjorts kring var en tidigare frånluftsfläkt, kallad JBDD, som 
inte uppfyllde Ecodesigndirektivet för år 2018. Denna frånluftsfläkt var inte godkänd att säljas 
från första januari 2018 och fanns därför inte kvar i FläktGroups sortiment. Fläkten JBDD var 
utvecklad med en AC-motor och ett F-hjul som FläktGroup då inte hade någon möjlighet att 
behov styra. I den här frånluftsfläkten reglerades luftflödet med hjälp av en transformator i 
anslutande spiskåpa. Höljet på JBDD var en av få produkter i FläktGroups sortiment som 
monterades ihop med hjälp av en stuknitningsmaskin. JBDDs höljeskoncept var som 
standard omålad men kunde fås målad vid specialbeställning. Isoleringen i denna 
frånluftsfläkt var relativt tunn. Se fläkten i figur 5.   

 

Figur 5: Frånluftsfläkt JBDD 

4.2.1.2 Frånluftsfläkt JBDG 

Den andra produkten som har studerats var en frånluftsfläkt som var tillverkad för den 
japanska marknaden och påverkades därför inte av Ecodesigndirektivets nya krav. Denna 
frånluftsfläkt kallades JBDG och hade en fläkt som var försedd med en EC-motor och ett B-
hjul. JBDG hade centralbehovsstyrning i form av en CO2-sensor. Höljet på denna 
frånluftsfläkt var tillverkat genom stansade och bockade plåtbitar som hade monterats ihop 
med hjälp av blindnitar. Detta höljeskoncept var mer bastant och isoleringen var tjockare än 
hos JBDD. JBDGs höljeskoncept var som standard målad, se figur 6.  

 

 

Figur 6: Frånluftsfläkt JBDG 
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4.2.2 Kravspecifikation 

Som ett resultat från avsnitt 4.2.1 ”Studie av tidigare produkter” kunde de första kraven till 
kravspecifikationen specificeras. Detta för att studien gav en inblick i de punkter som 
önskades samt krävdes till den nya frånluftsfläkten. Kravspecifikationen togs fram i syfte att 
skapa tydliga riktlinjer och krav på den produkt som arbetet skulle resultera i men också för 
att få en tydlig bild av vad som skulle förväntas av resultatet. Kravspecifikationen återfanns i 
bilaga 2.  

4.2.3 Konceptgenerering  
När koncepten till den nya frånluftsfläkten togs fram fanns kraven från kravspecifikationen 
som en grund. Då både höljets utseende och innermått var specificerade som krav togs inga 
alternativa höljeskoncept fram. De kraven som fanns i kravspecifikationen var utformade från 
två tidigare frånluftsfläktar som kombinerades och tillsammans bildade ett nytt 
höljeskoncept.  

4.2.3.1 Höljeskoncept 

Då kravspecifikationen satte krav på att det nya höljet skulle efterlikna JBDGs men med 
JBDDs innermått kunde höljet direkt anpassas efter kraven. Konceptet togs fram genom 
modellering i Solid Works där plåtbitarna till höljet anpassades efter rätt mått samt för att 
kunna stansas, bockas och monteras med blindnitar. Höljets isolering anpassades efter storlek 
och form så att höljet blev väl isolerat. Höljeskonceptet presenterades i figur 7.  
 

 

Figur 7: Höljeskoncept 

4.2.3.2 Fläkt  

Som en del i konceptstudien skulle ett beslut tas om vilken fläkt inklusive fläktmotor, fläkthjul 
och eventuell kåpa som skulle användas. Beslutet om fläkt gjordes genom dialog i en 
ostrukturerad intervju med handledare på FläktGroup. Då uppfyllande av Ecodesigndirektivet 
krävde en behovsstyrning kunde val av fläkt göras tidigt i arbetet. För att kunna applicera 
behovsstyrning på en fläkt krävdes en EC-motor, ett styrkort och en sensor. Till fläkten valdes 
därför en EC-motor med ett F-hjul för att ljudnivåerna skulle vara lägre samt en kåpa för att 
styra luftens utlopp. Fläkten visades i figur 8.  

 

Figur 8: Fläkt med EC-motor och F-hjul 
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4.2.3.3 Koncept för fästanordning 

För att kunna fästa fläkten i det valda höljeskonceptet behövdes en fästanordning tas fram. 
Önskvärt var att denna anordning bland annat var stilren, vibrationsdämpande och 
lättmonterad. Idéerna till anordningarna togs fram genom en mindre brainstorming som 
resulterade i tre koncept. Dessa tre koncept är följande: 

Koncept 1 

I figur 9 har koncept 1 presenterats. Detta koncept bestod av en fläktfot med en 
isoleringsmatta för extra stöd samt vibrationsdämpning och en skena i andra änden. Skenan 
var placerad vid fläktens öppning och hade ett hål anpassat efter en stos. Fläktfoten lutar mot 
höljets insida medan skenan fästs i höljet med hjälp av blindnitar. Vid detta koncept krävdes 
vidareutveckling för att fläktens flöde skulle bli tätt vid fläktöppningen.   

 

Figur 9: Fästanordning koncept 1 

Koncept 2 

Koncept 2 presenterades i figur 10. Detta koncept hade samma fläktfot som koncept ett men 
här fanns en annan typ av fäste vid fläktens öppning. Detta fäste bestod av två skenor som 
monterades i höljet med hjälp av blindnitar. Mellan dessa skenor fanns en cellpolyetendetalj 
där fläktens öppning placerades. I detta koncept kunde fläkten lätt monteras i höljet genom 
att föra fläkten längs skenorna.  

 

Figur 10: Fästanordning koncept 2 

Koncept 3 

I koncept 3 var fläktens fäste vid öppningen den samma som vid koncept 2, vilket även 
fläktens fot var inspirerad av. Vid fläktens fot hade en cellpolyetendetalj gjorts med ett hål 
format efter fläktens botten. Tanken med detta hål var att fläkten skulle kunna ligga stilla och 
stadigt där i.      
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Figur 11: Fästanordning koncept 3 

4.2.3.4 Utvärdering av koncept 

För att bedöma hur vida koncepten uppfyllde kraven och de önskvärda kriterierna gjordes en 
elimineringsmatris. De delar som koncepten utvärderades ifrån var vibrationsdämpande, 
lättmonterad, stilren, lätt tillverkad, stabil och passform till fläkt. När punkter som 
lättmonterad och lätt tillverkad bedömdes gjordes detta genom de resurser och 
förutsättningar som fanns i verkstaden på företaget.  

Bedömningen av koncepten gjordes genom en diskussion med handledare på företaget vilket 
resulterade i att koncept 1 och 2 skulle elimineras och koncept tre skulle fullföljas. 
Elimineringsmatrisen visades i figur 12.   

 

Figur 12: Elimineringsmatris 

4.2.3.5 Slutkoncept för fästanordning 

Det slutliga konceptet grundar sig i koncept 3 men har fått en viss korrigering. Som visat i 
elimineringsmatrisen, figur 12, var koncept 3 inte lätt att tillverka. För att underlätta 
tillverkningen av detaljen gjordes en viss korrigering. Isolerings detaljen vid fläktens fot fick 
ett hål, likt detaljen vid fläktens öppning, som var mer lätt tillverkad men som trots ändringen 
inte ändrade funktionen. För att förbättra konceptet ytterligare gjordes de två cellpolyeten 
detaljerna så lika som möjligt. Genom detta hölls kostnaden ner och detaljerna kunde 
tillverkas på samma sätt. Det slutliga konceptet för fästanordningen visades i figur 13.  
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Figur 13:Slutkoncept fästanordning 

4.2.3.6 Slutkoncept av frånluftsfläkt JBDH 

För att kunna montera fästanordningen i höljet behövdes en anpassning av höljet göras. I 
denna anpassning gjordes hål för fäste av skenor, dels i tak och botten men också i svepet. 
Slutkonceptet visades i figur 14. Ritningar av frånluftsfläktens plåtdetaljer, isolering samt fläkt 
återfinns i bilaga 3–11. 

 

Figur 14: Slutkoncept av frånluftsfläkt JBDH 

4.2.4 Prototypframtagning  

För att kunna utvärdera och testa konceptet som utvecklats gjordes en funktionell prototyp. 
Prototypen togs fram genom att ritningsunderlaget lämnades till beredningen där det 
förbereddes för stansning och vattenskärning. Plåtbitarna bockades sedan och monterades 
ihop med hjälp av blindnitar och isoleringen placerades på rätt ställe i höljet. 
Prototypframtagningen avslutades med att locket fästes i lådan med hjälp av gångjärn och 
fläkten fördes in till dess rätta plats. I figur 15 visas en bild av den funktionella prototypen.   
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Figur 15: Funktionell prototyp 

4.2.5 Laborationstest 

För att utvärdera om Ecodesigndirektivet hade uppfyllts gjordes laborationstester. Under 
laborationstesterna gjordes två typer av tester där det första testet tog fram Specifik 
energiförbrukning, förkortat SEC, och det andra testet visade de ljudeffektnivån. Testerna har 
gjorts tillsammans med testingenjör på företaget i de testriggar där liknande produkter 
vanligtvis testas. På grund av sekretess har de mätmetoder och mätinstrument som använts 
under testerna uteslutits i rapporten. De resultat som testerna visat är presenterade under 
avsnitt 4.2.5.1 Specific Fan Power och i avsnitt 4.2.5.2. ljudeffektnivå.  

4.2.5.1 Specific Fan Power 

Mätresultatet från det första testet redovisades i figur 16. Grafen i figur 16 visar en 
sammanställning av den specifika energiförbrukningen som uppmättes vid åtta olika 
spänningar, vilka var 3V-10V.  

Detta test gav underlag för den beräkning som visade om kravet på SEC-värdet uppfylldes 
eller inte. SEC-värdet beräknades i ett kalkyleringsprogram som FläktGroup konstruerat och 
har använt sig av vid den här typen av beräkningar. Detta kalkyleringsprogram var baserat på 
den formel som visas i bilaga 12 men är utesluten i studien på grund av sekretess.  

De resultat som uppmättes fördes in i kalkyleringsprogrammet som gav ett SEC-värde på 
26,31 kWh/m2. Ett SEC-värde på -26,31 är godkänt enligt Ecodesigndirektivet för år 2018 och 
ger produkten energiklassmärkning B. Ett första utkast på hur energidekalen kan komma att 
se ut redovisas i bilaga 13.  
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Figur 16 Mätresultat Specific Fan Power 

4.2.5.2 Ljudeffektnivå 

Mätresultatet från det andra testet presenterades i figur 17. I denna graf har tre olika tester 
sammanställts. Här har ljudet från kanalens trycksida, kanalens sugsida samt ljudet till 
omgivningen summerats ihop.  

Detta test var underlag för den utvärdering som visade om ljudeffektnivån uppfyllde 
Ecodesigndirektivets krav eller inte. Testet visade att ljudeffektnivån vid referensflödet var 34 
dB vilket är ett godkänt värde för Ecodesigndirektivet för år 2018.   

 

Figur 17: Mätresultat ljud tilluftskanal 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 1  
 
Hur påverkade Ecodesigndirektivet kraven på en frånluftsfläkt?  

Ecodesigndirektivets nya krav krävde att frånluftfläkten kunde behov styras. För att en 
frånluftsfläkt skulle kunna behov styras krävdes det att motorn var en EC-motor samt att en 
sensor av något slag skulle installeras. En EC-motor gör att fläktens varvtal kan kontrolleras i 
större utsträckning och med en sensor kan fläkten själv känna om behovet för ventilation 
finns i rummet/ rummen och på så sätt öka eller minska varvtalet efter behov.  

Genom att kraven på en frånluftsfläkt skärpts från och med januari 2018 höll 
frånluftsfläktarna som såldes efter dess på den europeiska marknaden en bättre standard 
miljömässigt sätt genom hela produktlivscykeln. Som en effekt av detta uteslöts också de mest 
energikrävande produkterna från marknaden.  

5.2 Frågeställning 2 
 
Hur kunde en frånluftsfläkt konstrueras så att den uppfyllde Ecodesigndirektivet?  
 
I detta arbete har frånluftsfläktens hölje och fläkt utvecklats där höljet blev en kombination av 
två tidigare produkter i FläktGroups sortiment och fläkten var en EC-motor. Med en 
uppdatering av höljeskonceptet där isoleringen var tätare och konstruktionen robustare 
kunde prestandan och ljudeffektnivån nå bättre resultat. Fläktens höljeskoncept var inte 
nödvändigtvis tvunget att utvecklas för att uppfylla de nya kraven men det kan ha kommit att 
påverka fläktens resultat till det bättre. Genom att ändra fläktmotorn från en AC-motor till en 
EC-motor blev frånluftsfläktens prestanda högre.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat, implikationer 
(konsekvenser), slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
arbete/forskning. 

6.1 Resultatdiskussion   
Arbetet redovisar ett koncept på en frånluftsfläkt där de tester som har gjorts uppfyller 
Ecodesigndirektivet. Konceptet har testats i laboratorium och en utvärdering utifrån detta har 
gjorts. De resultat som studien tagit fram är ett sätt att konstruera en frånluftsfläkt för 
uppfyllnad av Ecodesigndirektivets nya krav för år 2018 vilket betyder att fler sätt kan vara 
möjliga. Om mer tid och resurser funnits i projektet kunde fler lösningar och koncept tagits 
fram och testats. Genom detta kunde en bättre utvärdering av det valda slutkonceptets 
kvalitet gjorts. Trots detta har de tester som gjorts på frånluftsfläkten visat positiva resultat 
där direktivets krav för år 2018 uppfyllts.   
 

6.2 Implikationer 
I detta arbete låg inte fokus på att hitta en billig produkt utan att utveckla en produkt som 
klarade av Ecodesigndirektivet för år 2018 så att FläktGroup hade en frånluftsfläkt i sitt 
sortiment. Därav var priset en avgränsning. Att det kommer finnas en prisskillnad mellan den 
dåvarande frånluftsfläkten och det nyutvecklade konceptet var känt under studiens gång. 
Dock fanns det inga uppgifter om hur stor skillnaden var i pris. Detta bör därför vara en av de 
punkter som ska beaktas innan arbetet med frånluftsfläkten tas vidare då säljbarhet är en 
viktig del hos en produkt.    

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
De tester som gjorts på den funktionella prototypen visar att konceptet uppfyller de krav som 
finns på Ecodesign för år 2018. Det slutliga konceptet består av det höljeskoncept som 
kravspecifikationen krävde, en fläkt med EC-motor, F-hjul och kåpa samt en fästanordning till 
fläkten. Höljet kunde inte ha gjorts på något annat sätt då höljets utförande var beskrivet i 
kravspecifikationen. Vad gäller fläkten så krävdes en EC-motor för möjlighet till 
behovsstyrning och ett F-hjul för ljudet inte skulle överskrida kravets gräns. Den slutliga 
fästanordningen utvecklades genom att vidareutveckla det koncept som enligt 
elimineringsmatrisen uppfyllde önskemålen och kraven bäst. På så sätt blev fästanordningen 
optimal utifrån de förutsättningar som fanns. Genom mer tid och resurser kunde fler koncept 
för fästanordningen tagits fram där resultatet hade kunnat bli bättre.  

6.4 Vidare arbete eller forskning  
Som ett krav i kravspecifikationen ska anslutning av frånluftsfläkten till en spiskåpa vara 
möjlig. För att utvärdera detta behöver spiskåpan färdigställas så att denna funktion kan 
testas.  
 
En viktig del för uppfyllnad av Ecodesigndirektivet är att märka produkten med den 
energiklass som produkten har samt att informera hur produkten ska användas på bästa sätt 
genom ett miljöperspektiv. Genom detta kommer medvetenheten kring energisnåla och 
miljöanpassade produkter att bli större. För att ta studien vidare ytterligare bör därför 
produktens energidekal färdigställas, tekniska katalogdata göras, en anvisning om drift och 
skötsel samt ett fullständigt produktionsunderlag tas fram. Här ska också 
monteringsanvisningar göras, material och komponenter ska köpas hem och emballage måste 
färdigställas för optimal transport till kund.  

För att frånluftsfläkten ska kunna behov styras behöver en sensor av något slag kopplas till 
fläkten. Sensorn känner då själv av behovet för ventilation och ökar eller minskar på så sätt 
varvtalet på frånluftsfläkten. För att färdigställa detta krävs ett beslut kring vilken typ av 
sensor som ska användas tas och en lösning för hur sensorn ska kopplas ihop med 
frånluftsfläkäten behöver tas fram.    
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 
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Bilaga 6: Ritning toppgavel 

 

Bilaga 7: Ritning bottengavel 

 

Bilaga 8: Ritning fäste fläkt 
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Bilaga 10: Ritning fläkt 

 

Bilaga 11: Ritning isoleringssats  

 

Bilaga 12: Ekvation SEC-värde 

 

Bilaga 13: Energidekal 
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Bilaga 2 

Elin Karlsson                                                                                          2018-02-26 

 
Kravspecifikation 
Utveckling av frånluftsfläkt 
 
Kravspecifikationen gäller utveckling/ omkonstruktion för frånluftsfläkt JBDH. 
 
 

1. Frånluftsfläkten ska uppfylla Eco-designdirektivet för år 2018.  
2. Konstruktionen ska utifrån ritningsunderlaget gå att tillverka i produktionen. 
3. Höljeskonceptet ska vara samma/så likt JBDG som möjligt. Det vill säga att höljet ska stansas, 

bockas samt monteras ihop med hjälp av blindnitar. 
4. Frånluftsfläkten ska ha samma innermått som tidigare frånluftsfläkt JBDD, vilket är 

420,6x273 mm.  
5. Frånluftsfläkten ska vara möjlig att kunna ansluta till en spiskåpa.  
6. Fläktens hastighet ska gå att reglera. 
7. Frånluftsfläkten ska styras genom centralbehovsstyrning med sensor 
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