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Abstract 

This report contains results of our study at CTC in Ljungby. CTC produces 
heating products such as boilers, heat pumps and additional products to their 
heating systems.   

The purpose of the report is to make a proposal how CTC will supply their new 
production line for heat pumps with materials. The proposal includes a 
production layout and a scheme for how to place the material in the production 
storage.  

The new production line will produce two different products and both of them 
have several variants. The line will also have a mixed flow, so the products can be 
produced in a random order. These conditions demand that the production line 
has great flexibility and that the material to all the variants can be stored in the 
production storage.  

With these conditions as input we made a layout proposal to the company. They 
already had an own layout, but wanted another opinion. After the proposal was 
made the work continued with further developing of the company layout.  

When the production layout was established we began to examine the material for 
the two products. During the examination we got knowledge of where in the 
production line the material was used and also how they stored the material today. 
With help of this information the material were placed in the production storage. 
We also decided in which packing the different components would be stored in 
and how many packings there would be for each component in the production 
storage.         

 



Sammanfattning 

2 

Sammanfattning 

Examensarbetet i denna rapport har utförts på CTC i Ljungby. CTC har tre 
huvudgrenar i deras produktsortiment: Värmepumpar, pannor och 
kompletterande utrustning till värmesystemen. I rapporten behandlas bara 
värmepumpsdelen. Bakgrunden till examensarbetet är att efterfrågan på 
värmepumpar har ökat så mycket att en ombyggnad av produktionen var 
nödvändig.  

Syftet med examensarbetet på CTC är att få fram ett tillämpbart förslag på hur 
materialförsörjningen ska se ut från leverans till tillverkningslinans mellanlager till 
dess att materialet monteras på produkten i den nya tillverkningslinan. Arbetet har 
delats upp i fyra delar: Att ge ett grundläggande förslag till layout, arbeta fram 
vilka komponenter som skall monteras var i linan, avgöra vilket emballage som är 
lämpligt för de olika komponenterna och slutligen placera in materialet i 
pallställen. För att kunna lösa problemet har observationsstudier av montering, 
intervjuer av personal och studier av materiallistor för produkterna gjorts. 

Vårt layoutförslag bygger på att man ska kunna tillverka båda produkterna och alla 
deras varianter med ett mixat flöde i linan. Förslaget var starten i layoutarbetet 
som sen fortsatte med utveckling och provning av tänkt layout.   Vidare har vi 
identifierat vart alla komponenter monteras och vilket emballage de skall förvaras 
i. Detta har sammanställts i en materiallista som använts som utgångspunkt vid 
placeringen av komponenterna i mellanlagret. 

Vårt arbete var till en början lite ospecificerat. Det vi visste till en början var att vi 
skulle arbeta med tillverkningslinan för Ecoair och Kylmodul. Allt eftersom så 
utkristalliserades det att vi skulle presentera en lösning på materialplaceringen i 
linan. Detta krävde mycket förberedande arbete med att identifiera 
komponenterna, vilket var tidskrävande. I och med att vi fick vara delaktiga i ett 
pågående projekt som är viktigt för företaget så fick vi mycket erfarenhet hur en 
produktionstekniker arbetar och hur förändringsprojekt drivs på ett företag.     

 

 

Nyckelord 

Kanban, Materialplacering, Mellanlager, Produktvariation, Tillverkningslayout 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................4 
1.1.1 Företagsbeskrivning .........................................................................................................4 
1.1.2 Problembeskrivning..........................................................................................................5 

1.2 SYFTE OCH MÅL .....................................................................................................................5 
1.3 AVGRÄNSNINGAR...................................................................................................................6 
1.4 DISPOSITION...........................................................................................................................6 
1.5 METODER...............................................................................................................................6 

2 Teoretisk bakgrund .................................................................. 7 

2.1 JIT (JUST IN TIME) .................................................................................................................7 
2.2 HANTERING AV PRODUKTVARIATION .....................................................................................8 

2.2.1 En-modellslina..................................................................................................................8 
2.2.2 Batch-lina .........................................................................................................................8 
2.2.3 Mix-lina ............................................................................................................................8 

2.3 KAIZEN – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR ...................................................................................8 
2.4 KVALITET...............................................................................................................................9 

3 Genomförande ........................................................................ 11 

3.1 METODBESKRIVNING ...........................................................................................................11 
3.2 NULÄGESBESKRIVNING ........................................................................................................12 

3.2.1 Delprojektet centrallager................................................................................................12 
3.2.2 Ecoair .............................................................................................................................13 
3.2.3 Kylmodul.........................................................................................................................15 
3.2.4 Produktvariation.............................................................................................................17 

3.3 TILLVERKNINGSLINA FÖR ECOAIR OCH KYLMODUL ............................................................18 
3.3.1 Layoututformning ...........................................................................................................18 
3.3.2 Monteringsordning och monteringsställe .......................................................................19 
3.3.3 Komponentidentifiering ..................................................................................................19 
3.3.4 Placering av material .....................................................................................................20 

4 Resultat .................................................................................... 21 

4.1 LAYOUTUTFORMNING ..........................................................................................................21 
4.2 MONTERINGSORDNING OCH MONTERINGSSTÄLLE................................................................25 
4.3 KOMPONENTIDENTIFIERING .................................................................................................26 
4.4 PLACERING AV MATERIAL ....................................................................................................27 

5 Slutsats och diskussion ........................................................... 30 

6 Referenser................................................................................ 32 

7 Sökord...................................................................................... 33 

8 Bilagor ...................................................................................... 34 



Inledning 

4 

1 Inledning 

Vi kontaktade CTC i januari 2006 och presenterade inom vilka områden vi skulle 
vilja göra ett examensarbete. De områden vi eftersökte var något innehållande 
problem inom produktion eller lager. Eftersom CTC skulle bygga om delar av 
produktionen så tyckte de att det skulle passa om vi var delaktiga i ett av 
ombyggnadsprojekten.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

 

Figur 1. Företagets logotype 

Historik 

Företaget startades 1923 i Göteborg av Celsius, Tellander och Clarin. Deras 
initialer bildade förkortningen CTC som också blev företagets namn. 1931 kom 
de för första gången till Ljungby där startades produktion av en panna som värmer 
vatten med hjälp av ett batteri. Året efter påbörjas tillverkning av pannor för ved 
och koleldning och varmvattenberedare. Senare byggs nya 
produktionsanläggningar i två omgångar, först en ny produktionsanläggning 
1959, för att sedan bygga nuvarande fabrik 1977, dit all produktion och 
utveckling flyttades.  

Organisation 

CTC är idag ett dotterbolag i Enertech AB tillsammans med Bentone, som 
tillverkar oljebrännare, och Osby Parca, som tillverkar ångpannor och 
värmepannor till kraftvärmeanläggningar och större industri. Enertech AB är i sin 
tur ett dotterbolag till moderbolaget Enertech Limited med säte i England. CTC 
har idag ca 250 anställda och en omsättning på 500 miljoner kronor. 

Produkter 

CTC har en mängd olika produkter inom uppvärmning. Det finns tre 
huvudinriktningar på produkterna: Värmepumpar, pannor och kompletterande 
utrustning till värmesystemen. Nedan följer en kort beskrivning av de två 
produkterna som ingår i den tillverkningslina vi undersökt. 
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Luftvärmepump 

CTC:s luftvärmepumpar är av typen luft-vattenvärmepump vilket innebär att 
pumpen hämtar energi från utomhusluften som sen avges till husets befintliga 
vattenburna värmesystem och kan också användas till att värma tappvarmvattnet. 
Luftvärmepumpen kallas Ecoair och finns i fyra olika storlekar som omnämns 
105, 107, 109 och 111. Det som skiljer dem åt är bland annat effekten på 
kompressorn, storlek på förångare och kondensor samt mängden köldmedia i 
systemet. 

Kylmodul 

Kylmodulen är en värmepump som används i mark-, sjö- eller 
bergvärmeapplikationer. Den säljs antingen ensam under namnet Ecopart, då 
kopplad till en befintlig panna, eller som Ecoheat, hopmonterad med en elpanna i 
samma skal. Principen är att man har en kollektorslinga i marken, sjön eller i ett 
djupt borrat hål. Vätskan som cirkulerar i kollektorslingan värms. Den värmen 
överförs sedan i värmepumpen till husets vattenburna värmesystem och 
tappvarmvattnet. CTC:s Kylmoduler finns i fem varianter och skillnaderna är 
desamma som hos luftvärmepumpen. 

1.1.2 Problembeskrivning 

Idag har CTC sin produktion av luftvärmepumpar och Kylmoduler förlagd på en 
liten yta i fabriken. I och med att efterfrågan på dessa produkter ökar så klarar man 
inte av att producera de volymer som behövs i dagens layout. Därför har man 
beslutat att bygga en ny tillverkningslina i en annan del av fabriken. Tidigare har 
tillverkning av de båda produkterna skett avskilt från varandra, men nu ska de 
båda produkterna integreras i samma tillverkningslina. Idag har man också 
betydande problem i materialförsörjningen som inte fungerar tillfredsställande 
inom fabriken. Nu när den nya linan ska byggas så vill CTC också förbättra och 
förenkla materialförsörjningen till arbetsstationerna. Detta ska göras genom en 
genomtänkt placering av materialet i det nya mellanlagret som ligger i anslutning 
till tillverkningslinan. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet på CTC är att få fram ett tillämpbart förslag på hur 
materialförsörjningen ska se ut från leverans till tillverkningslinans mellanlager till 
dess att materialet monteras på produkten i den nya tillverkningslinan. I detta 
ingår det att ta fram mellanlagrets storlek och utformning samt att bestämma en 
bra storlek på inleveranserna till mellanlagret.  
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För att klara och förstå uppgiften kommer vi även att vara med och utarbeta den 
nya produktionslayouten för tillverkningslinan och identifiera det ingående 
materialet i produkterna. Detta för att skapa större förståelse för hur materialet 
monteras och vilka detaljer som är kritiska ur monterings- och 
utrymmessynpunkt.  

Examensarbetets mål är att den lösning vi tar fram skall vara ändamålsenlig och 
endast med mindre modifieringar fungera när tillverkningslinan startas.   

 

1.3 Avgränsningar 

CTC tillverkar idag värmeutrustning inom 3 segment. Tillverkningen av 
värmepannor och kringutrustning kommer inte att behandlas av oss. Vi kommer 
heller inte att beröra hur materialhanteringen av komponenterna till Ecoair och 
Kylmodulen ska gå till i fabrikens nya centrallager eller hur produkterna på Ecoair 
och Kylmodulslinan packas och färdiglagras. Monteringsstationernas utformning 
beträffande verktyg och hjälpmedel samt på vilket sätt monteringsarbetet utförs på 
linan kommer inte att tas upp.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten disponeras på så vis att först kommer en beskrivning av de teorier som 
använts vid arbetet. Detta följs av en beskrivning av de metoder som använts, hur 
dagens tillverkning fungerar och hur arbetet med tillverkningslinan delades upp 
och genomfördes. Sedan presenteras de resultat som framkommit under arbetes 
gång, därefter avslutas rapporten med en diskussion om resultaten. 

 

1.5 Metoder 

Metoderna som använts under arbetets gång är observationsstudie och intervju. 
Dessa genomfördes ute i produktionen på fabriken i Ljungby. 
Observationsstudien gjordes i dagens produktion av Ecoair och Kylmodul. Det 
som undersöktes var hur tillverkningen går till idag och hur komponenterna lagras 
och används. Intervjuerna gjordes i samband med observationsstudien och de som 
fick svara på våra frågor var montörerna och gruppcheferna på dagens två 
tillverkningsenheter.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I denna del tas det upp teori som har använts i arbetet och genomförandet. Vissa 
delar som tas upp kommer inte användas rent praktiskt i arbetet utan är till för att 
företaget ska kunna få en helhetsbild och vara till hjälp för deras fortsatta arbete. 
De delar som tas upp är JIT, hantering av produktvariation, Kaizen och kvalitet.    

   

2.1 JIT (Just in Time)  

JIT fick sin början 1945 då Toyotas VD Toyoda Kiichiro talade om att företaget 
måste komma ifatt USA när det gällde produktivitet inom tre år annars skulle det 
slå ut hela den japanska bilindustrin. De klarade dock inte målet men gapet blev 
betydligt mindre. Detta skulle då göras genom att eliminera allt ”slöseri” i 
fabriken. 

Det strategiska målet var att kunna producera många modeller med bara ett fåtal 
av varje. Syftet var att kunna tillverka rätt produkt i rätt tid och i rätt mängd. Det 
samlade namnet för detta blev just in time. JIT innebär att man få fram rätt 
detaljer när de behövs. Det vill säga varken för tidigt eller för sent. Detta gör att 
PIA (produkter i arbete) sjunker till en så låg nivå som är möjligt. 

När JIT-filosofin följs fullt ut kommer det inte att finnas några lager kvar alls.  Då 
detta görs så kan man få fram var problemen i produktionen ligger. Det kan vara i 
form av obalans mellan arbetsstationer i en process. Man blir då tvingad att ta tag i 
problemet i stället för att dölja det i höga lagernivåer. Detta benämns även som 
den ”Japanska sjön” där vattnet liknas vid lagernivån och stenarna är de olika 
problemen som finns i produktionen och ovanför seglar båten som är en bild av 
företaget. När vattennivån sjunker synliggörs vart båten kan ta i och man 
upptäcker problemen.  

Med JIT kommer ett ”behovssug” från processen framför att hämta detaljen i 
stället för att leverera enligt en bestämd plan. För att tala om att ett behov har 
uppstått använder man kort, Kanban. Detta cirkulerar då mellan stationerna för 
att tala om vad som behövs produceras just för tillfället.  Man kan även använda 
andra typer av Kanban än kort. Ett vanligt alternativ är att lastbärare används med 
ett bestämt antal platser. Man startar tillverkning då en lastbärare eller en plats är 
tom i hyllan/lagerplatsen. Hur mycket produkter i arbete och buffertar som ska 
finnas i systemet bestäms genom att reglera antalet Kanbans. Som sammanfattning 
kan man säga att när JIT används fullt ut ger det kortare ledtider, högre 
flexibilitet, lägre kapitalbindning och högre kvalitet. [2] 
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2.2 Hantering av produktvariation 

Det finns tre grundkoncept för monteringslinor. Dessa är en-modellslina, batch-
lina och mix-lina.   

2.2.1 En-modellslina 

En-modellslina är bra om det finns en modell med en hög och jämn efterfrågan. 
Alla produkterna är lika och samma moment görs på stationerna hela tiden. De två 
övriga linorna används för att hantera produktvariation. [4] 

2.2.2 Batch-lina 

Batch-lina fungerar så att först körs en modell i en viss mängd och sen görs en 
omställning på linan så att en annan modell kan tillverkas. Detta kräver en viss 
omställningstid som är kostsam men det är ofta mer lönsamt än att bygga två eller 
flera specifika produktionslinor. Arbetsuppgifterna skiljer inte så mycket mellan 
modellerna men en viss upplärningstid för varje modell krävs. Ett problem som är 
vanligt i den här typen av lina är att den första modellen måste köras klart innan 
nästa kan köras. Detta ger en förlust av produktiviteten. [4] 

2.2.3 Mix-lina 

Mix-lina bygger även den på att olika modeller kan tillverkas i samma lina. I en 
mix-lina kan alla modeller köras samtidigt. Detta gör att på en station kan en 
modell monteras och på nästa station monteras en annan modell samtidigt. Alla 
stationer är uppbyggda så att de kan göra alla momenten för de olika modellerna 
som går på linan. De största fördelarna med denna lina i förhållande till batch-
linan är avsaknaden av omställningstider och att ingen extra 
produktionsutrustning för de olika modellerna behövs. Produktefterfrågan kan 
följas exakt då efterfrågan mellan de olika produkterna ändras. Vid den här typen 
av lina kan det uppstå svårigheter med fördelningen av arbetsbördan mellan 
stationerna då det blir mycket mer komplext med olika modeller. Ett annat 
problem kan vara att få logistiken att fungera inom linan, det vill säga att få fram 
rätt material till rätt station. [4] 

            

2.3 Kaizen – ständiga förbättringar 

Kaizen är japanska och betyder ”förändringar till det bättre”.  Detta är en 
medveten strategi för att för att hela tiden verka för att få ständiga förbättringar. 
Hela företaget ska genomsyras av detta.  
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En grundbult för att lyckas med detta är att erkänna att det finns problem för att 
kunna eliminera eller minska konsekvensen av dem. Kaizen innebär inte att man 
enbart jobbar med små förbättringar utan att man även kan göra stora strategiska 
förändringar. Kaizen är ett viktigt verktyg när man jobbar med områden så som 
leveranssäkerhet, kostnadsstyrning och kvalitet. [3]   

 

2.4 Kvalitet  

Kvalitet har blivit allt viktigare för företag och därför integreras kvalitetsarbete i 
företagets verksamhet. Detta brukar kallas för Total Quality Management, TQM. 
På svenska kan det översättas till ”offensiv kvalitetsutveckling”. Syftet med TQM 
är att uppfylla och helst överträffa kundernas krav och önskemål till en så låg 
kostnad som möjligt. Det görs genom ett konstant förbättringsarbete där alla 
inblandade har fokus på företagets processer. Man vill förändra och förbättra 
processerna proaktivt istället för att kontrollera och sedan korrigera dem. I 
begreppet ingår det även att stöd skall ges för den personliga utvecklingen för de 
inblandade i processen. En förutsättning för att detta ska fungera är att ledningen 
är engagerad och delaktig i kvalitetsfrågorna.  

Då felorsaker ska eftersökas krävs ett systematiskt och noggrant arbete. I de flesta 
fall finns det en mängd orsaker till problemen och då gäller det att få fram de 
orsaker som är mest lönsamma att rätta till. Det benämns som att hitta problemet 
med bäst förbättringspotential. Ett bra verktyg för en förbättringscykel är: Planera 
– Gör - Studera – Lär. Förbättringscykeln kan ses i figur 2. [3] 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förbättringscykeln 
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Planera 

Vid upptäckten av problem gäller att så fort och noggrant som möjligt hitta 
orsaken till problemet. Vid stora problem gäller det kunna bryta ner dem till 
hanterbara delproblem. Det finns olika metoder för att göra detta. En metod kan 
vara att samla en grupp och göra en brainstorming. Då låts alla ösa ur sig idéer om 
vad som kan vara felorsaken utan att kritisera. Efteråt görs en utvärdering av 
förslagen som uppkommit under brainstormingen. En annan metod som kan 
användas är FMEA (felmods- och feleffektanalys). För att få fram en viktning kan 
ett orsak-verkan diagram användas. När all fakta erhållits gäller det att lägga upp 
en plan för att på ett systematiskt sätt jobba vidare med problemen. [3] 

Gör 

Efter att orsaken till problemet hittats bör man tillsätta en grupp som ser till att 
förslagen till åtgärder blir gjorda. Det som är viktigt i det här skeendet är att de 
som jobbar med detta är fullt medvetna om problemet och varför 
åtgärdsprogrammet ska bli gjort. [3] 

Studera                   

En tid efter att åtgärdsprogrammet införts så bör en efterkontroll göras. Detta för 
att se om programmet gav de effekter som önskades. Det är viktigt att kunna hitta 
”mätbara” effekter. Detta kan till exempel ses genom histogram före och efter 
förändringen. [3] 

Lär 

När en förändring av detta slag har gjorts gäller det att kunna ta lärdom av det så 
att samma typ av problem undviks tills nästa gång. Om man är nöjd över de 
effekter som uppkommit med förbättringarna så ska man använda dem 
permanent. Är effekten ej tillräcklig bör förändringsprocessen fortskrida. När ett 
sådant här kvalitetsarbete genomförts är det viktigt att förändringen och effekterna 
dokumenteras. [3] 
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3 Genomförande 

Arbetet skedde till största delen i CTC:s fabrikslokaler i Ljungby. Visst arbete 
genomfördes också på Ingenjörshögskolan i Jönköping.  

   

3.1 Metodbeskrivning 

Observationsstudie av montering 

För att få en uppfattning om hur monteringen av luftvärmepumpar och 
Kylmoduler går till så har vi studerat hur monteringen går till idag. Då det inte 
fanns en fullständig beskrivning om vilka komponenter som monterades i olika 
moment studerades även detta. Detta genom att vi befann oss i monteringslokalen 
och med hjälp av produktlistor identifierade vi vilka komponenter man använde i 
olika stadier av monteringen. Detta gav kunskap dels om hur monteringen gick till 
samt var och när de olika komponenterna monterades. 

Intervju av montörer 

Samtidigt som observationsstudien av produktionen gjordes så frågades 
montörerna om de komponenter som vi inte hittade och de arbetsmoment som 
var oklara för oss. Mycket av det material vi tog fram stämdes även av med 
arbetsledaren för monteringen. 

Observationsstudie av komponenter 

Stora delar av arbetet var att utforma en bra materialhantering i den nya 
tillverkningslinan. För att kunna uppskatta hur mycket plats som behövs för 
materialet så har storleken identifierats på de olika komponenterna genom att 
mäta och prova dem i olika lastbärare. 

Studie av materiallistor och andra underlag 

Vi har under arbetes gång fått tillgång till olika dokument som behövts för vår 
analys. Dessa har innehållit uppskattade tider för arbetsmoment inom montering 
och lödning för de två produkterna, ritningsunderlag och förslag på layouter från 
företaget. Andra dokument är 3-dimensionella cadritningar av den nya layouten, 
försäljningsprognos och materiallistor för alla olika modeller av luftvärmepumpar 
och Kylmoduler. Dessa dokument har använts vid framtagning av layoutförslag, 
monteringsordning och monteringsuppdelning samt pallställsutformning.   
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3.2 Nulägesbeskrivning 

Efterfrågan på luft- och bergvärmepumpar ökar idag i ganska hög takt på grund av 
de stigande energipriserna. Så även försäljningen av CTC:s varianter av luft- och 
bergvärmepumpar. Då de tidigare, innan värmepumparnas försäljningsuppgång, 
inriktat sig mycket på tillverkning av olika pannor så har 
värmepumpstillverkningen fått husera på en relativt liten yta. 

Då nu tillverkningsvolymen, för framförallt Ecoair, börjat närma sig taket för vad 
nuvarande tillverkningslayout klarar så har ett projekt startats som ska ta fram en 
ny tillverkningslina får de båda produkterna. Produkterna ska tillverkas på samma 
lina för att bättre kunna följa varierande efterfrågan på de två produkterna. 

Även andra delar av fabriken skall förändras, till exempel så skall ett centrallager 
byggas, som sköter inleveranser av material, och layouten för svetsning och 
montering av olika pannor ska ändras. 

3.2.1 Delprojektet centrallager 

Ett parallellt projekt till det vi jobbade i är det att ta fram ett nytt centrallager till 
fabriken i Ljungby. Lagret skall ligga på en befintlig yta som finns i fabriken idag. 
Det som skiljer den nya lagerlösningen från den gamla är att material som idag 
lagras i pallställ runtom i hela fabriken dras tillbaka till en plats och att ett nytt 
beställningssystem skall införas, där allt material beställs från lagret ut till bestämda 
platser. 

Detta system skall vara en form av beställningskanban, där en streckkod, som sitter 
på en produktinformationslapp på tomma lastbärare läses in. Detta sker när man 
tar bort dem från hyllan och då beställs en ny lastbärare med produkten. 
Beställningen tas emot av centrallagret och levereras ut till den plats där materialet 
förvaras. På detta sätt ska en bättre kontroll fås på lagersaldot i och med att allt 
ingående och utgående registreras i företagets materialplaneringsprogram. CTC 
kommer med detta system få en bättre överblick på sitt material och lagerplatserna 
ute i produktion kan minskas till ett minimum. 
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Figur 3. Ecoair 111 

 

3.2.2 Ecoair 

Produktinformation 

CTC har i år presenterat en ny version av sin luftvärmepump Ecoair, kallad V3. 
Den ska börja säljas på den svenska marknaden nu i vår och produktionen 
startades kring nyår. Parallellt med denna tillverkas även den gamla 
luftvärmepumpen som säljs på export marknaden ett tag till. Troligtvis kommer 
tillverkningen att fortsätta året ut. 

Ecoair finns i fyra modeller: 105, 107, 109 och 111. Modell 105 och 107 har 
nästan identiskt material förutom kompressorn, som har högre effekt på 107. 109 
och 111 har också mycket material gemensamt, men kompressorn skiljer dem åt. 
Mellan dessa två par av modeller skiljer det lite mer, bland annat är de två större 
modellerna högre på grund av att förångaren är större på dessa och andra 
komponenter har också större kapacitet. 

Måtten (b*h*d) och vikten på Ecoair är ca 120*105*40cm respektive 100kg för 
105 och 107 och ca 120*130*40cm respektive 140 kg för 109 och 111. Den 
gamla modellen finns även i några specialvarianter för exportmarknaden, det som 
skiljer dem från övriga är att kompressorn drivs av 1-fas ström istället för 3-fas 
ström.  
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Dagens tillverkningslayout  

Luftvärmepumpen, Ecoair, monteras och löds idag ihop i en mindre lokal i 
fabriken. Montaget sker på en vagn som förflyttas runt manuellt i tillverkningen. I 
ena ändan av lokalen finns ett lödcenter där vissa detaljer och rör löds och limmas 
innan de ska monteras på luftvärmepumpen. Monteringen sker i mitten av den 
avlånga lokalen och i andra ändan testas färdiga produkter.  Vissa delmontage har 
även förlagts till mindre utrymmen i anslutning till lokalen. 

Lokalen är så pass liten att det inte finns plats med så mycket material utan 
material måste löpande hämtas från pallställ som ligger utanför lokalen. Denna 
försörjning av material får montörerna sköta själva och materialet ligger inte alltid 
på samma plats, då materialet vid inleverans ställs där det får plats i pallställen. 
Detta arbetsmoment tar tid från själva monteringsarbetet och det är inte lätt att ha 
en bra överblick av vad och hur mycket som finns i lager. 

 

 

 

 
 

Figur 4. Dagens Ecoairmontering 
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3.2.3 Kylmodul 

Produktinformation 

Även Kylmodulen har precis kommit i en uppdaterad version, också kallad V3. 
Det är dock inte så mycket som skiljer från den gamla modellen, bara några 
komponenter i bland annat elkablaget. Kylmodulen finns i varianterna 15, 21, 26, 
30 och 38. Mellan alla varianterna skiljer kompressorn. Dock har varianterna 21, 
26 och 30 samma kondensor och förångare, medan 15 och 38 har egna 
kondensorer och förångare. Måtten på en Kylmodul är ca 60*60*60cm  och vikten 
är ca 60-90 kg. Den gamla Kylmodulen har också, likt Ecoair, exportvarianter 
med en 230V kompressor.   

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Kylmodul 30 
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Dagens tillverkningslayout 

Kylmodulen monteras och löds ihop i en lokal liknande den för Ecoair och ligger 
nästan vägg i vägg med luftvärmepumpmonteringen. På en långsida och den ena 
kortsidan står bord och pelare med lödfixturer för lödning och limning av detaljer 
till Kylmodulen. Utefter den andra långsidan och kortsidan löper en rullbana som 
produkten monteras, löds och testas på.  

Den första stationen på rullbanan är en monteringsstation, där produkten 
monteras samman. Den följs av en lödstation, där rörändar löds samman. Därefter 
finns en station för montering av elkablage och den följs av ett antal teststationer. 
Då Kylmodulen inte har lika många ingående och skrymmande komponenter så 
är det inte ett så stort problem med att få plats med materialet som i fallet med 
luftvärmepumpen. 

 

 

 

 
 

Figur 6. Dagens Kylmodulstillverkning 
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3.2.4 Produktvariation 

I och med introduktionen av den nya modellen V3 på både Ecoair och Kylmodul 
så tillverkas för tillfället 4 olika produkter. Dock är Kylmodulens nya och gamla 
version väldigt lika. De många produkterna innebär att det kommer vara en större 
produktvariation än vanligt i år. Skillnaderna i tillverkningsvolym mellan Ecoair 
och Kylmodulen, som ses i figur 7, är idag sådan att ungefär dubbelt så många 
Ecoair som Kylmoduler tillverkas.  

Mellan modellerna för respektive version så kan generellt sägas att för Ecoair så 
säljs de båda mindre modellerna, 105 och 107, mest och för Kylmodulen så säljs 
det mest av de tre mellersta modellerna 21, 26 och 30.  

Arbetsinsatsen för att montera ihop produkterna skiljer mycket mellan Ecoair och 
Kylmodulen. Ecoair är den som kräver betydligt mer arbete och är också den som 
har störst efterfrågan idag. Om kylmodulen kan sägas att den är nästintill 
färdigmonterad efter första hopmonteringen, det enda som saknas, förutom att 
löda ihop den, är att dra några elkablar och göra ytterliggare isolering av 
kopparrören. Detta gör att den kräver betydligt mindre arbetsinsats i 
tillverkningens senare del. 

 

Tillverkningsprognos för 2006

17%

46%

6%

31% Ecoair V2

Ecoair V3

Kylmodul V2

Kylmodul V3

 

Figur 7. Tillverkningsprognos 
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3.3 Tillverkningslina för Ecoair och Kylmodul 

Då företaget under tiden för vårt examensarbete drivit ett eget projekt för förstudie 
till att bygga en ny tillverkningslina för Ecoair och Kylmodul så har vårt arbete 
följt utvecklingen och stegen i företagets egna projekt. Detta har medfört att vi 
haft lite olika inriktningar på arbetet under tidens gång och vi har därför delat in 
vårt arbete i fyra delar: Layoututformning för tillverkningslinan, identifiering av 
monteringsordning och monteringsställe för komponenterna, 
komponentidentifiering och materialets placering i tillverkningslinan.    

3.3.1 Layoututformning 

När vi kom in i CTC:s projekt för ny tillverkningslina för Ecoair och Kylmodul så 
var förstudien redan en bit på väg. Som första intuition skulle linan ha en rullbana 
som produkterna monterades, testades och transporterades på under 
tillverkningen. Ett lödcenter skulle också ingå i layouten, där förlöds olika delar 
som senare monteras på produkterna. Och man hade tänkt sig en 
förmonteringszon där det mesta av materialet monterades på produkterna. 
Företaget hade också bestämt sig för vilken yta i fabriken som skulle användas och 
hade ritat ett enkelt layoutförslag som innehöll rullbana, lödcenter, 
förmonteringszon och pallställ.  

Vår handledare på företaget ville till en början att vi skulle komma med egna 
förslag på hur layouten skulle kunna se ut där en rullbana och ett lödcenter helst 
skulle ingå.  

Med den begränsade information och förståelse vi då hade om tillverkningen så 
utarbetade vi ett första layoutförslag. I arbetet med detta fokuserades på att 
produkterna skulle ha ett bra och naturligt flöde, att layouten skulle få plats på den 
förutbestämda ytan och att materialet skulle finnas i anslutning till arbetsplatserna 
där det skulle monteras.  

Företaget gjorde sedan ett eget layoutförslag som byggde på grundläggande 
förutsättningar från ledningen, våra förslag och produktionsteknikernas tankar och 
förslag om hur layouten skulle se ut. Förutsättningarna var att linan skulle klara 
två olika produkter samtidigt och att de skulle tillverkas i mixat flöde och inte i 
batcher. Alla stationer skulle också ha fasta positioner. Detta förslag utvecklades 
allt eftersom bättre lösningar kom fram och influenser kom från studiebesök på 
andra företag. Vissa delar av layouten var tvunget att provas praktiskt för att få 
bekräftelse om de skulle fungera som tänkt och om det inte fungerade så behövdes 
en ny lösning.  
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Vårt bidrag var att ge förslag och åsikter till utvecklingen av layouten och att göra 
vissa praktiska prov på lösningar i layouten. Förslagen som gavs baserades på det vi 
lärt oss i kurser på Ingenjörshögskolan och på egna tidigare erfarenheter av 
industriarbete. De praktiska proven genomfördes för bekräftelse av de lösningar 
företaget kände osäkerhet inför. Vissa av dessa genomfördes av oss på fabriken i 
Ljungby och vissa gjordes av leverantörerna av materialhanteringsutrustningen.       

3.3.2 Monteringsordning och monteringsställe 

Nästa uppgift vi fick av företaget var att försöka ta reda på hur mycket material det 
skulle behövas på varje monteringsstation. För att ta reda på det så var vi tvungna 
att veta vilka komponenter som monterades på de olika stationerna. Då det inte 
fanns någon färdig monteringsbeskrivning av produkterna med material och 
arbetsmoment i varje steg så var vi tvungna att undersöka detta för att kunna dela 
upp arbetet mellan de olika stationerna. Den information som fanns var 
materiallistor från företagets materialplaneringsprogram och en övergripande 
beskrivning av arbetsmoment som gjorts tidigare i projektet.  

Dessa användes som underlag när vi undersökte i vilken ordning de olika 
komponenterna monterades. Undersökningen genomfördes på så vis att vi följde 
produkterna i dagens tillverkning och identifierade var komponenterna 
monterades och noterade det i materiallistan. Sedan placerades komponenterna 
vid de olika stationstyperna som skulle ingå i den nya layouten. Våra antaganden 
om var komponenterna skulle monteras verifierades efter sammanställning av vår 
handledare och av montörerna och vissa justeringar gjordes. Sammanställningen 
gjordes på ett Excelark där komponenterna för både Ecoair och Kylmodulen 
placerades på de olika stationerna. Vi gjorde först en sammanställning för den nya 
versionen V3 och senare även en för den äldre versionen av Kylmodul och Ecoair.          

3.3.3 Komponentidentifiering 

Efter att ha bestämt på vilken station komponenterna skulle monteras började vi 
nu titta på hur komponenterna skulle kunna lagras vid monteringslinan. Till att 
börja med gällde det att hitta några lämpliga lastbärare för komponenterna. Då det 
nu bestämts i ett annat pågående projekt, rörande det nya centrallagret, att en typ 
av beställningskanban skulle användas var önskemålen från det projektet att 
använda pallar och plastbackar som lastbärare. De större och tyngre 
komponenterna såsom kompressor, förångare och plåtar ska lagras på europapallar. 
Gällande plastbackarna valdes två storlekar, vilka skulle passa de flesta detaljer. 
Hänsyn togs också till att backarna skulle förvaras i ett pallställ med knappt 2m 
mellan stolparna.  
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För att verifiera vilken lastbärare som skulle användas till de olika komponenterna 
undersöktes hur komponenterna i dagsläget förvarades på lagret och vilka 
komponenter som skulle kunna förvaras i respektive plastback. Detta arbete 
utfördes genom provning av de olika detaljerna i backarna. Resultatet av de olika 
detaljerna fördes in i det Excelark som vi sammanställt för komponenterna vid de 
olika monteringsstationerna. Det framkom också att en del kopparrör var för stora 
även för den större plastbacken. Detta löstes genom att dela upp en europapall i 
sektioner, där rören fick plats.            

3.3.4 Placering av material  

För att kunna bestämma placeringen av materialet i pallställen behövdes ett antal 
parametrar. Nu användes det Excelark som gjorts under de tidigare delarna av 
arbetet för att se vid vilken station komponenterna användes och vilken lastbärare 
som skulle passa komponenten. Arbetet med layouten hade i detta skede kommit 
så långt att längden för de två pallställen hade bestämts så att antalet pallplatser 
som fanns till förfogande kunde beräknas. Till att börja med gjordes en enklare 
beräkning på om materialet överhuvudtaget skulle få plats i pallställen genom att 
addera totala antalet plastbackar och pallar och jämföra det med antalet platser.  

Materialplacering 

Här vägdes flera olika parametrar in såsom närhet till den monteringsstation där 
komponenten ska monteras, ergonomin när komponenterna skall plockas ut och 
fyllas på i pallstället och en logisk placering av materialet vid de olika 
monteringsstationerna. För att få ett förslag gjordes ett Excelark som visade alla 
platser i pallstället. Där placerades materialet in och kunde flyttas runt för att se 
olika lösningar.           

Produktmix-problem 

Ganska tidigt upptäcktes att det inte fanns plats med material för både den äldre 
och den nya versionen av Ecoair. Då diskuterades olika lösningar för detta 
problem, som bara kommer att finnas en begränsad tid eftersom den äldre 
varianten skall fasas ut. Både detta faktum och att den prognostiserade årsvolymen 
detta år är mycket större för den nya versionen gör att den nya prioriterades vid 
materialplaceringen. För att lösa detta problem fick vi prova olika sätt att växla 
materialet i pallställen när den äldre varianten skulle tillverkas. Förslagen på vilket 
material som skulle växlas fördes in i ett Excelark. Detta visade på vilka platser 
material byttes när den äldre versionen tillverkas.    
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4 Resultat 

Resultatet presenteras här för de fyra olika delarna av vårt examensarbete.  

 

4.1 Layoututformning 

Vårt första layoutförslag gjordes tidigt då vår kunskap om produkterna och 
tillverkningen var begränsad. I och med detta är den behäftad med några svagheter 
och alla lösningar är inte helt genomtänkta. Men uppgiften då var att ta fram ett 
översiktligt förslag som fokuserades mer på principer om hur linan skulle vara 
uppbyggd, då företaget ville ha åsikter från en andra part som inte var influerad av 
dagens tillverkningsmetoder. Företagets layoutförslag en bit in i projektet ses i 
figur 8 och vårt första förslag till layout ses i figur 9.     

  

 

Figur 8. Företagets tidiga layoutförslag 
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Figur 9. Första layoutförslag 

1. Förmontering                                  9.   Fyllning av köldmedia 

2. Linelödning                                    10.  Funktionstest vatten 

3. Slutmontering                                 11.  Funktionstest el 

4. Lödcenter 

5. Rullbana 

6. En arbetsstation 

7. Täthetskontroll 

8. Evakuering 
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Förklaring till första layoutförslag 

I layoutens övre del har vi använt oss av sex längsgående rullbanor, som bildar tre 
utrymmen för arbetsplatser och material mellan dem, och en tvärgående som 
sammanbinder de längsgående. Fördelen med detta är att på de två stationerna där 
montering sker så kommer materialet att befinna sig ganska nära arbetsstationen, 
vilket det inte hade varit om stationerna legat i en rad.  

Vid varje arbetsplats kommer produkten dras av från rullbanan, detta för att få en 
bättre arbetsställning och att andra produkter kan passera förbi på rullbanan. I den 
högra delen har vi en lång rak rullbana där stationerna ligger utmed rullbanan på 
båda sidor. Här monteras bara någon enstaka komponent på produkterna därmed 
kan arbetsplatserna vara längsmed rullbanan. Även på dessa stationer sker samma 
moment på alla arbetsplatser och produkterna dras av rullbanan.            

På förmonteringsstationen görs som namnet antyder förmontering av produkten. 
Då monteras de flesta större komponenter som ingår i produkterna. Vid 
linelödningsstationen löds röranslutningar ihop så att produktens rörsystem blir 
sammanfogat. I slutmonteringen monteras de detaljer som av åtkomstskäl inte kan 
monteras tidigare samt koppling av elkablaget på produkten. Lödcentret fungerar 
som en delkomponentförsörjare, vilket försörjer förmonteringen med förångare 
och kondensorer som är hoplödda med kopparrör och andra komponenter.  

Täthetskontrollen är ett test som görs för att kontrollera att produktens rörsystem 
inte läcker ut gas vid maxtryck. Vid evakueringsstationen pumpas all luft ur 
rörsystemet där köldmediet ska vara, och det blir således vakuum i systemet. Vid 
fyllningen fylls helt enkelt det evakuerade systemet med köldmedia. I de 
efterföljande funktionstesten sker prov av produkten så den fungerar och uppfyller 
kraven för de olika mätetalen som mäts. 

Antalet arbetsplatser på varje station har bestämts med hjälp av ett dokument vi 
fått av företaget, som innehåller monteringstider för de olika arbetsmomenten som 
ingår i monteringen och vilken takttid linan måste ha för att kunna producera den 
maximala volymen. Detta dokument tas inte med i rapporten efter önskemål från 
företaget. Vi har då helt enkelt delat den totala tiden för momenten på de nio 
olika arbetsstationerna med den fastställda takttiden och fått fram antalet 
arbetsplatser som behövs på varje station. På de olika stationernas arbetsplatser 
sker samma arbete på varje station, det vill säga att vid till exempel förmonteringen 
så görs samma arbetsmoment på alla de sex stationer som finns där.  

Lyfthjälpmedel vid arbetsplats 

Det praktiska problem som främst behandlades var hur en bra lösning för att ta 
produkterna från rullbanan till arbetsplatsen skulle fås och samtidigt ha en bra 
arbetshöjd på produkten vid arbetsstationen. I initialskedet hade företaget tänkt ha 
ett lyftbord på varje arbetsplats, till vilket produkten skulle dras från rullbanan för 
att sedan fixeras. Denna lösning hade dock många svaga punkter. Behovet av en 
kort rullbana mellan lyftbordet och huvudrullbanan skulle göra att rörelsefriheten 
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kring produkten begränsades. Nästa problem var hur produkterna skulle kunna 
låsas fast på lyftbordet, då produkterna har olika bottenmått (ca 60*60cm för 
Kylmodulen och ca 120*50cm för Ecoair). Ett annat problem angående 
storleksskillnaden var att om lyftbordet anpassades efter den större produkten så 
blev det problem med att komma åt Kylmodulen från alla sidor då lyftbordet är 
större än produkten.  

Tillsammans med företaget och leverantörer av materialhanteringsutrustning 
hittade vi en lösning på problemet med produkttransporten och hanteringen på 
rullbanan, som var en form av standardlösning. Användning av redan befintliga 
produkter gör att bekymmer med specialbeställningar vid eventuella 
uppgraderingar av linan kan undvikas. Filosofin under framtagandet var också att 
lösningen skulle vara enkel och inte innehålla elektroniska styrsystem för till 
exempel rullbanan, som blir helt manuellt driven. Denna lösning kommer dock 
inte att presenteras med bilder och utförligare beskrivning i denna rapport med 
hänsyn till företagets önskemål.        

Fortsatt arbete med layouten 

Mycket kom att ändras från de ursprungliga layouterna. Den slutliga layouten ser i 
princip ut som företagets tidiga layout som ses i figur 8. Dock har en del 
modifieringar gjorts och de presenteras bara delvis i skrift då det varit ett önskemål 
från företaget.  

Bland annat så kommer arbetsplatserna att ligga utmed rullbanan och inte i U-
form som på vårt första förslag. Vidare så har rullbanan tagits bort vid 
täthetskontrollen, där man istället lyfter in produkten i kammaren med en 
handtruck. Täthetskontrollen har också placerats direkt efter linelödningen och 
följaktligen så slutmonteras produkten efter kontrollen. Antalet stationer har 
minskats från vårt första förslag då slutmonteringsstationerna slogs ihop med 
evakueringsstationerna, detta för att produkterna ska evakueras i en timme och 
under den tiden hinner man med att slutmontera produkten. Även de två sorters 
provningsstationer som finns i figur 9 är sammanfogade och bildar en grupp 
arbetsplatser för provning. 

En ny station har också skapats. Den kallas fläktmonteringen och ligger mellan 
tätkontrollkammaren och evakueringen. På stationen monteras fläkten, ellådan 
och några småkomponenter på Ecoair. Denna montering är tänkt att göras av den 
montör som sköter tätkontrollkammaren. Medan produkten tätkontrolleras så 
sätter montören på komponenterna på den produkt som senast var inne i 
kammaren. Sedan placeras produkten på rullbanan för transport till evakueringen.  
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Lödcentrets utformning har också ändrats och utvecklats under projektets gång. 
Det kommer att finnas några olika typer av stationer där olika moment görs. 
Momenten är limning, lödning av mindre detaljer, lödning av större komponenter 
och sammansättning av fläktar. Dessa operationer skall kanbanstyras med hjälp av 
en tavla där arbetsledaren sätter upp kanbankort i prioritetsordning och dessa tas 
sedan av montörerna som tillverkar den angivna materialsatsen. Först hämtas 
materialet som behövs, med hjälp av en materialvagn, i pallstället som ligger i 
anslutning till lödcentret. Sedan tillverkas komponenterna och placeras på angiven 
mellanlagringsplats. När de större komponenterna, som skall monteras på 
produkterna, är klara så placeras de i ett färdiglager som ligger i anslutning till 
förmonteringen där de senare skall monteras.  

Förmonteringen kommer också den att skilja lite mot vad som tänktes från början. 
Själva monteringen kommer att ske på höglyftande handtruckar. Detta för att få 
en mobilitet när förångaren på Ecoair ska monteras, när kompressorn ska 
monteras på båda produkterna och för att få rätt arbetshöjd på produkten. Dessa 
två komponenter väger för mycket för att lyftas för hand och kommer därför att 
lyftas på med lyfthjälpmedel vid lagringsplatsen för respektive komponent, därav 
mobilitetskravet. Själva monteringen skall dock ske på en bestämd plats där 
monteringsverktyg och annan utrustning finns. Övrigt material kan också här 
hämtas med en materialvagn för att slippa springa många gånger fram och tillbaka 
till pallstället. När förmonteringen är färdig används handtrucken för att ställa av 
produkten på rullbanan, som finns i anslutning till stationerna.    

    

4.2 Monteringsordning och monteringsställe 

Resultaten av våra undersökningar angående var materialet för de olika 
produkternas komponenter skall monteras presenteras som listor i bilaga 1 och 2. 
Där kan man även se vilka komponenter som är gemensamma mellan 
produktfamiljerna och gemensamma delar för Ecoair och Kylmodul. Detta 
delresultat var nödvändigt att få fram för att kunna gå vidare med specificeringen 
av var materialet skulle vara placerat i layouten.  

Kommentarer till materiallistor 

I listorna presenteras det material som ingår i de båda produkternas materiallistor. 
Visst material som till exempel skruv, mutter och buntband har inte tagits med i 
listorna då dessa inte är så utrymmeskrävande eller produktspecifika. Exkluderade 
produkter kan ses i bilaga 3. Komponenterna har efter observationer placerats vid 
den station där komponenten kommer att monteras i den nya linan. 
Komponenterna har beskrivits med benämning och artikelnummer från 
materiallistan. Artikelnumren är borttagna i rapporten då de ej är av betydelse för 
vårt resultat.  
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Längst till vänster i bilaga 1 och 2 synliggörs hur komponenterna ska levereras in 
från centrallagret. Ett K betyder beställning av materialet i en full lastbärare, till 
exempel en fylld plastback. Detta gäller nästan allt material till de båda 
produkterna. Till de udda varianterna av de äldre modellerna, kommer beställning 
att ske av det antal komponenter som behövs för den aktuella tillverkningen. 
Detta för att volymerna på dessa varianter är väldigt små. Dessa komponenter 
betecknas med ett B.   

De flesta komponenter hamnar i lödcentret och i förmonteringen. Lödcentrets 
material består till stor del av kopparrör och övriga komponenter som ingår i 
produkternas slutna köldmediesystem. Alla dessa komponenter minskas efter 
sammansättningslödningen till bara några få delar som sedan monteras direkt på 
produkten i förmonteringen. Förmonteringens material består, förutom nyss 
nämnda, av själva skalen till produkterna, som till stor del är olika plåtdetaljer och 
ljudisolering till plåten. 

  

4.3 Komponentidentifiering 

Resultatet av denna del presenteras i samma bilagor som resultatet i 4.2. 

Kommentar till resultatet 

Resultatet av denna del presenteras i den högra delen av bilaga 1 och 2. I denna 
kolumn specificeras vilken lastbärare vi ansåg lämpligt för respektive komponent. 
De olika lastbärarna valdes först ut. Europapallen var det första alternativet då 
inleveranserna till största del sker på pall. Sedan skulle dessa kompletteras med 
mindre lastbärare. Två plastbackar valdes, den större med måtten (b*h*d) 
31*25*50cm och den mindre med måtten 21*20*35cm. Efter att i dagens lager 
och tillverkning visuellt bekräftat vilka komponenter som skulle inlevereras på pall 
provades de mindre komponenterna gentemot de två plastbackarna för att se 
vilken som passade komponenten bäst. Det visade sig att några kopparrör var för 
stora för lådorna och dessa placerades istället i pallar där utrymmet delas av några 
rör. När komponenterna knöts till en lastbärare så uppskattades också hur många 
komponenter det fick plats i den utvalda lastbäraren. På vissa komponenter som 
levererades in på pall kunde vi få en bra siffra på hur många som fick plats, 
däremot var det rena uppskattningar för de mindre komponenterna som skulle 
förvaras i plastbackar. Antalet komponenter per lastbärare redovisas inte i 
bilagorna      

I bilaga 2 finns det även en kolumn till. Den behandlar de äldre varianterna och då 
det skiljer mycket mellan den nya Ecoairen och den äldre så har de komponenter 
som delas av båda markerats i kolumnen med ”v3”. Då förhållandet är det 
omvända med Kylmodulen så har de komponenter som skiljer mellan den nya och 
den äldre markerats med ”ej v3”. Denna information är viktig då man ska ta fram 
vilket material man måste tillföra för att kunna tillverka de äldre varianterna av de 
båda produkterna. 
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4.4 Placering av material 

I bilaga 4 kan pallställen med materialplacering ses. I bilagan presenteras de tre 
pallställen på varsin sida. På den sista sidan finns också en enkel översikt hur 
pallställen är placerade gentemot varandra. Då läsbarheten måste vara bra så har vi 
delat upp de två långa pallställen i tre delar som staplats ovanpå varandra.   

Kommentar till pallställen 

Nu användes de resultat vi fått fram i de förgående delarna som ingångsvärden till 
pallställsutformningen. De viktigaste aspekterna som hänsyn togs till var att 
materialet skulle finnas nära stationen där det skulle användas, att materialet i 
pallställen skulle räcka för en viss tids produktion och att materialet skulle förvaras 
lättåtkomligt. Ungefärliga pallhöjder har också tagits fram för de olika 
komponenterna genom att mäta på befintliga pallar i dagens lager. Detta för att 
det inte skulle bli några problem med pallar som inte får plats i pallstället. Höjden 
på pallar och backar ser man i bilagan med en centimeterskala på den vänstra sidan 
av varje pallställ. 

Förmontering 

I pallstället förvaras de detaljer som skall monteras i förmonteringen. Till Ecoair så 
innebär det material såsom plåt till bottenplatta och väggar, ljudisolering till 
plåten, kompressor och stativen som luftvärmepumpen står på. Just stativen 
utgjorde ett stort problem då de idag levererades i pallar med fyra stativ i varje pall. 
De är utrymmeskrävande då benen och balken som håller ihop benen är 
hopsvetsade. Vi ville inte låta stativen ta upp mer än två pallplatser och det innebär 
att det i nuläget bara kommer att finnas åtta stativ i lager samtidigt. Detta är på 
gränsen till för lite, men problemet kommer lösas då en konstruktionsändring är 
på gång. Med ändringen kommer ben och balk att skruvas ihop och kan då 
levereras i varsin pall och i betydligt större kvantiteter per pall.  

Kylmodulen har inte så mycket material i pallstället. Det begränsas till bottenplåt, 
isolerskiva, plåtkonsoler och kompressor, som delas med Ecoair. Tanken är att 
man skall plocka materialet till Ecoair från ena hållet och Kylmodulen från det 
andra och i mitten står kompressorn som är gemensam. Materialet är också 
placerat i någorlunda den ordning som det ska monteras för att få ett bra flöde vid 
plockningen. 

Plåtdetaljerna, de tyngre ljudisoleringsskivorna och kompressorerna har placerats i 
golvhöjd och ska stå på en utdragsenhet så att man kan dra ut pallen och ta 
komponenterna. Ovanför dessa placeras de mindre isolerskivorna som levereras i 
pallar med 1-3 pallkragar. Pallarna i det övre planet kommer också att stå på en 
utdragsenhet, vilket underlättar hanteringen för montörerna. Små detaljer lagras i 
plastbackar som ligger i ett lutande plan ovanför pallarna på golvet. 
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De fyra tomma pallplatserna till vänster i pallstället är tänkt att disponeras som 
ingång till tillverkningslinan och till att rymma hinkmaterialet. Hinkmaterialet är 
till exempel skruv och mutter som levereras av en lokal återförsäljare direkt till 
CTC:s tillverkning. De kommer alltså själva ut till fabriken och fyller på där det 
saknas material.  

Lödcenter och evakuering 

Här lagras allt som används när förångaren och kondensorn löds samman. Detta 
innebär att det blir stort antal mindre komponenter, varav många är olika 
kopparrör. Det finns också mycket material som skall lagras på pall och det mest 
kritiska under arbetet var att få plats med allt material i pallstället. 

Till vänster i pallstället lagras materialet till Kylmodulen. På en utdragsenhet på 
golvet står kondensor och förångare på pall och ovanför dem förvaras större 
kopparrör på pall med utdragsenhet. Vidare i pallstället förvaras kondensor och 
förångare till Ecoair och ovanför kondensorerna ligger även här kopparrör på pall. 
Förångaren till Ecoair är utrymmeskrävande och levereras på pall med åtta stycken 
på varje. För att det inte ska bli problem med att hinna köra in nytt material så har 
vi avsatt fyra pallplatser till förångaren.  

Efter förångarna kommer tre sektioner med plastbackar. Dessa innehåller alla 
mindre komponenter och står, som i förmonteringen, i ett lutande plan. Varje 
sektion är knappt två meter lång vilket gör att det går in sex större eller nio mindre 
backar i bredd. Det kommer att ligga två backar med samma innehåll på rad på 
planet. När den främre är tömd tas plastbacken bort och nästa dras fram. Sedan 
beställs en ny back med hjälp av en streckkod på identifikationslappen på lådan 
och tombacken ställs på en avsedd plats för returbackar. Vilken komponent som 
skall ha vilken plats i de lutande planen har inte specificerats, detta får personalen 
avgöra själva vid igångkörningen av linan. 

De rena backsektionerna följs sedan av materialet till fläktmonteringen och ena 
gaveln och taket till Ecoair som monteras när produkten fylls. Ovanför 
fläktmaterialet återfinns också några lutande plan för plastbackar. Där förvaras små 
komponenter till fläktmonteringen samt rör och annat lödmaterial som är 
specifika för den äldre modellen av Ecoair.  
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Materialbyte 

Då den äldre varianten av Ecoair inte har fasats ut innan monteringslinan tas i 
bruk så måste även den kunna tillverkas. Det är stora skillnader i vilka 
komponenter som ingår i den äldre och den nya varianten vilket innebär att 
mycket plats behövs för att få plats med båda. Därför kommer det material som 
skiljer att bytas ut, vilket innebär att i stort sett allt material på pall förutom 
kompressor, fläktar och förångare måste bytas ut. Dock behöver inte några 
plastbackar skiftas, då det finns plats till alla backar som behövs. Detta ska 
förhoppningsvis inte behöva ske så ofta och när det sker måste planeringen vara 
sådan att en större batch av de äldre varianterna skall tillverkas för att det skall vara 
värt tidsförlusten.  

Vårt förslag till hur materialbytet skall utföras är att pallen som skall växlas in står 
högre upp i pallstället, som totalt kommer vara 5,5m högt. Därifrån lyfts den ner 
till en pallplats i plockhöjd och pallen som stod på den platsen lyfts upp till den 
första pallens plats. På så sätt behöver inte truckföraren köra materialet fram och 
tillbaka till centrallagret, som skulle ta en avsevärt längre tid.        
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5 Slutsats och diskussion 

Vårt uppdrag förändrades något under tidens gång från en mer allmän överblick 
av den nya monteringslinan för Ecoair och Kylmodul till en mer begränsad del av 
linan, nämligen materialhanteringen. En stor del av arbetet har varit att få 
överblicken av mängden material, hur skrymmande det är och var i linan det skall 
monteras. Materiallösningen behövde också anpassas på nytt efter olika ändringar i 
layoutens utformning. Det mest kritiska har varit att se till så att få in alla 
komponenter i pallställen i den mängd som är nödvändig och på rätt ställe för att 
produktionen och inleveranserna av material skall fungera utan störningar. Det 
svåra med den uppgiften har varit att hitta balansen mellan vad vi tror fungerar, 
önskemålen från produktionen och centrallagrets möjlighet att serva linan. Men 
som vi ser det så har vi hittat en bra grundlösning på problemen, men vissa 
modifieringar av vårt förslag måste antagligen göras efter erfarenheter som fås när 
man tillverkningen i linan startat.          

Den största delen som vi har tyckt varit helt nödvändig att få kontroll på är hur 
mycket material som används och hur det monteras idag. Detta har resulterat i 
mycket jobb då det inte fanns till exempel monteringsanvisningar eller andra 
dokument som förklarar ingående hur produkterna monteras. Vi har suttit med 
materiallistor som var utskriva från materialplaneringsprogrammet och helt enkelt 
jämfört de olika varianterna mot varandra för att få en överskådlig bild av hur 
materialet skilde mellan de olika varianterna och mellan produkterna. Mycket tid 
har också ägnats åt att titta i produktionen för att förstå de olika monteringsstegen, 
vad komponenterna heter och när och hur de monteras.  Detta arbete har inte gett 
så mycket resultat i förhållande till tiden det tog men det gav oss en mycket bättre 
förståelse och kunskap inför arbetet med materialplaceringen. 

Vi har även lite förslag till delar som CTC borde jobba vidare med: 

• Konstruktionen av produkterna och produktionslinan för att det skall bli 
lättare att montera produkterna och svårare att montera komponenterna 
fel.   

• Mer arbete med Kaizen. 

• Fortsatt arbete med att förbättra kvalitén på produkterna. 

Alla dessa förslag bygger också på ett närmare samarbete mellan produktion och 
konstruktion. 
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Arbetssättet i vårt arbete har blivit lite likt konsultarbete, då vi löpande har blivit 
tilldelade olika delar i projektet att arbeta med. Vi har då fått en viss tid på oss att 
ta fram en lösning på det delproblemet. Tidsfristen var då helt beroende av hela 
projektets tidsram. Vi har upplevt detta som både positivt och negativt. Det är bra 
för att tidspressen har gjort att vi fått något gjort och att det är så projektarbete 
fungerar i verkligheten. Det mindre bra är att ibland kändes det som vi fick hasta 
oss igenom vissa delar när vi inte alltid hade helhetsbilden klar för oss. Detta 
kunde kanske leda till att man fick acceptera vissa saker som de var och inte 
ifrågasatte dem tillräckligt. Men det man kan konstatera är att vi hela tiden klarat 
av att ”mala” oss framåt mot slutmålet i en bra takt. Vi har dock inte kunnat tänka 
så fritt alla gånger då vissa bitar varit bestämda av företaget i förväg. Men vi har 
ändå fått utrymme för vår kreativitet och kunnande från både skola och 
arbetslivserfarenhet i våra lösningsförslag. I och med att vi fick vara delaktiga i ett 
pågående projekt som är viktigt för företaget så fick vi mycket erfarenhet hur en 
produktionstekniker arbetar och hur förändringsprojekt drivs på ett företag. 
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Bilaga 1 
 

Stationsvis uppdelning av större ingående 

 komponenter i montering av Ecoair och kylmodul V3 

    

Typ av Beställning Art. Nr. beskrivning lastbärare 

 Lödcenter  
 ecoair   
    
K   förångare 105, 107 pall 
K   förångare 109, 111 pall 
K   rör cu 10*90 liten Back 
K   kondensor 105, 107 pall 
K   kondensor 107, 111 pall 
K   rör cu 5/8*0,9 (105, 107) del av pall 
K   rör cu 5/8*0,9 (105, 107, 109) Back 
K   rör cu 5/8*0,9 liten Back 
K   rör cu ½*0,8 (105, 107) Back 
K   rör cu ½*0,8 (105, 107) Back 
K   rör cu 3/8*0,85 (105, 107) Back 
K   rör cu 3/8*0,85 (105, 107) del av pall 
K   rör cu 3/8*0,85 liten Back 
K   rör cu ¼ (105, 107) liten Back 
K   rör cu 3/8*0,85 liten Back 
K   rör cu ¼ liten Back 
K   rör cu ¼ (105, 107) liten Back 
K   dykrör   
K   rör cu 5-8*0,9 (109) pall 
K   rör cu 5/8*0,9 (111) back 
K   rör cu ½*0,8 (109, 111) back 
K   rör cu ½*0,8 (109, 111) Back 
K   rör cu 3/8*0,85 (109, 111) Back 
K   rör cu 3/8*0,85 (109, 111) del av pall 
K   isol det växlare cellgummi Back 
K   rör cu ¼ (109, 111) liten Back 
K   rör cu ¼ (109, 111) liten Back 
K   rör ecoair v3 (105-107) liten Back 
K   rör cu 5/8*0,9 (109-111) liten back 
K   isol rör 9*28   
K   ventil 4-väg back 
K   ventil back liten Back 
K   lödvinkel 5/8 liten Back 
K   t-rör 3/8*1/4*3/8 liten Back 
K   expansoinsventil zh15 back 
K   expansoinsventil zh21 Back 
K   expansoinsventil zh26 Back 
K   expansoinsventil zh30 Back 
K   pressostat lågtryck 0bar Back 
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 ecoair+kylmodul  
        
K   torkfilter carly (105, 107, 15-30) halvpall 
K   torkfilter carly (109, 111, 38) halvpall 
K   synglas vcyl liten back 
K   isol kaif   
K   pressostat högtryck 27bar back 
    
 kylmodul   
        
K   kondensor cb52-22h (15) pall 
K   kondensor cb52-40h (21, 26, 30) pall 
K   kondensor cb52-50h (38) pall 
K   [3] rör 3/8 kyl back 
K   [13] rör ½ kyl (15-30) liten back 
K   [13] rör ½ kyl (38) liten back 
K   [15] rör 5/8 kyl (15-26) del av pall 
K   [15] rör 5/8 kyl (30, 38) del av pall 
K   [107] rör cu 22 bock (15-26) back 
K   [107] rör cu 22 bock (30-38) back 
K   [108/118] rör cu 22 rakt back 
K   [108] rör cu 22 rakt (15-30) back 
K   [130] rör cu 22 rakt liten back 
K   [109] rör cu 22 rakt (38) liten back 
K   [125] rör cu 22 bock (15, 21, 30, 38) back 
K   [125] rör cu 22 bock (26) back 
K   [126] rör cu 22 bock (15-30) back 
K   [100] rör cu 22 bock back 
K   [126] rör cu 22 bock (38) back 
K   förångare cb 52-22hx (15) pall 
K   förångare cb 52-40hx (21-30) pall 
K   förångare cb 52-50hx (38) pall 
K   [5] rör 3/8 kyl bockat back 
K   [22] rör 3/8 kyl bockat (15-30) back 
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl (15) del av pall 
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl (21-30) del av pall 
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl (38) del av pall 
K   [22] rör 3/8*0,85 kyl (38) Back 
K   rör cu l=55 givare liten back 
K   isol det växlare få cellgummi Back 
K   [14] rör ¼ kyl tryckutjämning del av pall 
K   [1] rör hetgas 3/8 (15-26) del av pall 
K   [1] rör hetgas 3/8 (30) del av pall 
K   [1] rör hetgas 3/8 (38) del av pall 
K   muff hetgasrör 3/8 Back 
    muff hetgasrör ½ back 
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    mutter kläm G3/4*22 liten back 
K   exp ventil flika tlx 2,5 (15) back 
K   exp ventil flika tlx 3,5 (21-30) back 
K   exp ventil flika tlx 4,5 (38) back 
K   ventil schrad liten back 
K   ventil avst ½ liten back 
    bussning plast liten back 
    mutter R1 ½ pump liten back 
    mutter R2 pump liten back 
    adapter 22*1 ½ (111) liten back 
    adapter 22*2  (111) liten back 
    muff 22*G15 liten back 
    adapter 22/28 löd (129) liten back 
    vinkel 22/22 löd liten back 
    vinkel 90 rör-fitting 3/8 liten back 
K   pressostat låg 1,5 bar back 
    
    

 Förmontering  
 ecoair   
        
K   Elkabel RKK 2*0,75 svart back 
K   Förångare 7,9 Ecoair 7,9  Lödd 
K   Förångare 10,9 Ecoair 10,9  Lödd 
K   kondensor  Pur-isol EA105-107 Lödd 
K   kondensor  Pur-isol EA109-111 Lödd 
K   Plåt botten  Ecoair v3 pall 
K   ISLP MELLANVÄGG E107 E105 pall 
K   ISPL  GAVEL VÄNSTER ECOAIR  V3  pall 
K   STATIV SVETS pall 
K   ISPL BAK ECOAIR V3  pall 
K   ISPL MELLANVÄGG ECOAIR 109-111 pall 
K   ISPL LJUD ECOAIR 109-111 pall 
K   SPL LJUD ECOAIR 109-111 pall 
K   SPL LJUD ECOAIR 109-111 pall 
K   ISPL LJUD ECOAIR 105-107 V3 pall 
K   ISPL LJUD ECOAIR 105-107  pall 
K   ISPL LJUD ECOAIR 105-107 V3 pall 
K    SPL LJUD ECOAIR 105-111 pall 
K    SPL LJUD ECOAIR 105-111 pall 
K    SPL LJUD ECOAIR 105-111 pall 
K    SPL LJUD ECOAIR 105-111 pall 
K   KABEL UTGIVARE ECOAIR V3 back 
K   UTEGIVARE 200 035 back 
K   STÄLLFOT SF5027M1045S back 
    
 ecoair+kylmodul  
        
K   Pl botten F komp  5mm  Ecoheat pall 
K   Kompr. Copeland ZH15K4E-TFD pall 
K   Kompr. Copeland ZH21K4E-TFD pall 
K   Kompr. Copeland ZH26K4E-TFD pall 
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K   Kompr. Copeland ZH30K4E-TFD pall 
K   DÄMPARE C 30/25 MB back  
    
 kylmodul   

        
K   kondensor K15 Lödd 
K   kondensor K21-30 Lödd 
K   kondensor K38 Lödd 
K   bottenplåt kpl kylmod pall 
K   pl konsol hö pall 
K   pl konsol vä pall 
K   klammer plast f rör 22 back 
K   förångare K15 Lödd 
K   förångare K21-30 Lödd 
K   förångare K38 Lödd 
K   isol skiva ljud sats kylmod pall 
K   kompr copeland zh38k4e-tfd pall 
    
    

 Linelödning  
  ecoair     
K   ventil schrad liten back 
K   TORKFILTER CARLY E 105-107 Lödd 
K   TORKFILTER CARLY E 109-111 Lödd 
    
    

 Fläkt montering  
 ecoair   
        
K   fläkt 880/730 rpm E109, E111 pall 
K   fläkt 780/660 rpm E105, E107 pall 
K   front plast pall 
K   ispl galler EA v3 pall 
K   fäste fläkt ecoair back 
K   plåt stödskena back 
K   kabel kpl ecoair back 
K   stag fläkt ecoair back 
K   kablage kpl ecoair v3(ellåda) pall 
K   kompressor kabel E105-109 back 
K   kompressor kabel E111 back 
    
    

 Montering vid evakuering  
 ecoair   
        
K   kondensator 0,22µF 100Ω 250V liten back 
    
 kylmodul   
        
K   kabel kpl ecoheat v3 back 
    



Bilagor 

39 

    

 Montering vid fyllning och provning  
 ecoair   
        
K   lucka service plast pall 
K   tak plast E105, E107 pall 
K   tak plast E109, E111 pall 
K   ispl gavel höger pall 
H   Dekal identitet   
    
 kylmodul   
        
K   stativ kpl pall 
K   dämpare b30/20 back 
K   ställbar fot back 
    
    

 Packning  
 ecoair   
        
K   emb häck E105, E107   
K   emb häck E109, E111   
K   emb pall ecoair   
K   emb stödkloss ecoair   
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Bilaga 2 
 

Monteringsordning för gamla ecoair och kylmodul 
     

 Lödcenter    
 ecoair  Typ av  Detaljer 

Beställningstyp  lastbärare som finns 

    på V3:an 

  Beskrivning   
K   förångare 7, 9 pall  v3 
K   rör 5/8*1500 bock pall   
K   rör 5/8*200 bock back    
K   rör 5/8*145 bock liten back   
K   rör 1/2*220 bock liten back   
K   rör 3/8*300 bock back   
K   rör 3/8*205 bock liten back   
K   rör 3/8*180 bock liten back   
K   rör 1/4*230 bock liten back   
K   rör 1/4*230 bock liten back   
K   rör 1/4*85 bock liten back   
K   rör cu 22*780 bock del av pall    
K   rör 1/4 mutter*460 back   
K   rör 1/4 mutter*335 back   
K   rör cu 10*90 liten back   
K   rör cu 22*148 back   
K   rör 3/8 bockat kyl liten back   
K   rör cu l=55 givare liten back   
K   isol det växlare cellgummi back v3 
K   rör 5/8 suggas kyl del av pall    
K   rör 1/2 hetgas kyl del av pall    
K   torkfilt carly 051-rcy523s del av pall  v3 
K   synglas vcyl 33 s liten back v3 
K   vinkel 22/22 cu liten back   
K   hus vent exp liten back   
K   överd vent exp liten back   
K   patron vent exp EA 7,9 liten back   
K   ventil 4-väg back v3 
K   ventil back liten back v3 
K   kondensor cb 52-22h pall    
K   t-rör 3/8*1/4*3/8 liten back   
K   isol det växlare cellgummi (bara 107?) back   
K   rör cu 22*730 bock EA 10, 9 del av pall    
K   rör cu 22*205 bock EA10, 9 back   
K   rör 3/8*480 bock EA 10, 9 back   
K   rör 1/4*145 bock EA 10, 9 liten back   
K   förångare 10, 9 pall  v3 
K   rör 1/2*265 bock EA 10, 9 liten back   
K   rör 3/8*250 bock EA 10, 9 liten back   
K   rör 3/8*545 bock EA 10, 9 del av pall    
K   rör 3/8*70 rakt EA 10, 9 liten back   
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K   rör 1/4*285 bock EA 10,9 liten back   
K   rör 1/4*100 bock EA 10,9 liten back   
K   rör 1/2 kyl hetgas EA 10, 9 del av pall    
K   rör 5/8 kyl förång EA 10,9 pall    
K   rör 5/8 kyl 4väg EA 10, 9 back   
K   rör 5/8 kyl kond EA 10, 9 liten back   
K   torkfilt carly 051-rcy743s del av pall  v3 
K   patron vent exp EA 10, 9 liten back   
K   kondensor cb 52-32h pall    
K   rör suggas 5/8 kyl EA 111 back   
B   rör 1/2 hetgas kyl (EA 107N, 109N) del av pall    
B   rör 5/8 suggas kyl (EA 107N, 109N) del av pall    
B   koppl rotal av12 (EA 107N, 109N) back   
B   koppl rotal av78 (EA 107N, 109N) back   
     
     

Förmontering    
 ecoair    
          
K   pl botten f komp  pall  v3 
K   förångare 7, 9     lödd, från lödcenter     
K   fäste rör kpl EA 7, 9/10, 9 back   
K   kompr copeland zh15k4e-tfd pall    
K   ispl gavel vänster (105, 107) pall  v3 
K   ispl mellanvägg (105, 107) pall    
K   stativ kpl pall    
K   plåt botten pall    
K   ljudisolering kpl EA 5, 9/7, 9 pall   
K   ankare e-135018     
K   dämpare c 30/25 m8 liten back v3 
K   kondensor cb52-22h     lödd, från lödcenter     
K   ställfot back v3 
K   kompr copeland zh21k4e-tfd pall  v3 
K   förångare 10, 9     lödd, från lödcenter     
K   kompr copeland zh 26k4e-tfd pall    
K   ispl gavel vänster (109,111) pall    
K   ispl mellanvägg (109, 111) pall    
K   ljudisolering kpl EA 10, 9 pall   
K   isolerskiva EA 10, 9 back   
K   kondensor cb52-32h     lödd, från lödcenter     
K   klammer normafix liten back   
K   kompr copeland zh30k4e-tfd pall  v3 
B   kompr copeland zs21k4e-tf5 (107N) pall    
B   kompr copeland zs26k4e-tf5 (109N) pall    
     
     

Linelödning    
 ecoair    
          
K   torkfilter carly 051-rcy523s     lödd, från lödcenter     
K   torkfilter carly 051-rcy743s     lödd, från lödcenter     
K   ventil schrad liten back v3 
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Fläktmontering   
 ecoair    
          
K   kåpa fläkt vakuumform 5, 9/7, 9 pall   
K   ispl galler utblås EA 105/107 pall   
K   plåt konsol fläkt v back   
K   plåt konsol fläkt h back   
K   plåt stödskena ecoair back   
K   fläkt 780/660 rpm EA 105/107 pall  v3 
K   gummihylsa svart tet-c 10-14 liten back   
K   fläkt 880/730 rpm EA 109/111 pall  v3 
K   kåpa fläkt vakuumform 10, 9 pall   
K   ispl galler utblås EA 109/111 pall   
K   plåt konsol fläkt v back   
K   plåt konsol fläkt h back   
     
     

Montering vid evakuering   
 ecoair    
          
K   kabel kpl med steckers back   
K   kabel kpl med kontakt back   
K   ispl tak pall   
K   ispl gavel höger EA 105/107 pall   
K   ellåda ecoair pall   
K   kondensator 0,22µF 100Ω 250V liten back   
K   ispl gavel höger EA 109/111 pall   
K   motorskydd 8-11, 5A     
K   ringkabelsko EA 111 liten back   
     
     

Montering vid fyllning och provning   
 ecoair    
          
K   dekal identitet     
K   dekal produkt     
K   dekal pil     
K   ispl lucka EA 105/107 pall   
K   dekal data EA 105     
K   installationsskylt vp     
K   stolpe inst. skylt vp     
K   fönsterlist självhäft     
K   dekal data EA 107     
K   dekal data EA 109     
K   dekal data EA 111     
B   dekal data EA 107N     
B   dekal data EA 109N     
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Packning    
 ecoair    
          
K   emb häck EA 5, 9/7, 9     
K   inst & skötselanv     
K   emb pall     
K   emb stöd kloss     
K   emb häck EA 10, 9     
     
     
     
    Detaljer 

Lödcenter   som ej 

 kylmodul   ingår i V3 

          
K   kondensor cb52-22h pall    
K   [3] rör 3/8 kyl back   
K   [13] rör 1/2 kyl (15-30) back   
K   [15] rör 5/8 kyl (15-26) del av pall    
K   [107] rör cu 22 bock (15-26)     
K   [108/118] rör cu 22 rakt back   
K   [108] rör cu 22 rakt (15-30) back   
K   [130] rör cu 22 rakt back   
K   [120] rör cu 22 rakt liten back ej v3 
K   [121] rör cu 22 rakt liten back ej v3 
K   [122] rör cu 28*rakt del av pall  ej v3 
K   [125] rör cu 22 bock back   
K   [126] rör cu 22 bock back   
K   [100] rör cu 22 bock back   
K   förångare cb 52-22hx pall    
K   [5] rör 3/8 kyl bockat liten back   
K   [22] rör 3/8 kyl bockat back   
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl del av pall    
K   isolering rör 28*9 L=690   ej  v3 
K   rör cu L=55 givare liten back   
K   isol det växlare cellgummi back   
K   isol det växlare få cellgummi back   
K   [14] rör 1/4 kyl tryckutjämning del av pall    
K   [1] rör hetgas 3/8 back   
K   stödhylsa sci 22*1 liten back   
K   prs hög sagin liten back ej v3 
K   prs låg sagin liten back ej v3 
K   exp ventil flika tlx 2,5 back   
K   torkfilter carly 051-rcy523s del av pall    
K   synglas vcyl 33 s liten back   
K   ventil schrad liten back   
K   ventil avst 1/2 liten back   
K   bussning plast liten back   
K   [111] adapter 22*1 1/2 f pump liten back   
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K   muff 22*G15 liten back   
K   muff 22*R20 liten back ej v3 
K   pvc-slang 12*0,47   ej v3 
K   krympslang   ej v3 
K   isol rör 6*18     
K   isol rör 9*22     
K   isol rör 9*28   ej v3 
K   isol rör 9*12 självhäft     
K   koppl klämma liten back ej v3 
B   kondensor cb52-28h (19) pall  ej v3 
B   förångare cb 52-28hx (19) pall  ej v3 
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl del av pall  ej v3 
B   exp ventil flika tlx 3,0 back ej v3 
K   kondensor cb52-40h pall    
K   förångare cb52-40hx pall    
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl del av pall    
K   exp ventil flika tlx 3,5 back   
K   [125] rör cu 22 bock back   
K   [15] rör 5/8 kyl bockat del av pall    
K   [107] rör cu 22 bock     
K   [1] rör hetgas 3/8 back   
K   vinkel 22/22 löd liten back   
K   kondensor cb52-50h pall    
K   [13] rör 1/2 kyl L=235 back   
K   [109] rör cu 22 rakt liten back   
K   [126] rör 22 bockat vatten back   
K   förångare cb52-50hx pall    
K   [23] rör 3/8*0,85 kyl del av pall    
K   [22] rör 3/8*0,85 kyl back   
K   [1] rör hetgas 1/2 back   
K   exp ventil flika tlx 4,5 back   
K   torkfilter carly 051-rcy743s del av pall    
K   [111] adapter 28*2 f pump liten back   
K   [129] adapter 22/28 löd f pump liten back   
K   vinkel 90 rör-fitting 3/8 liten back   
B   [15] rör 5/8 kyl bockat del av pall  ej v3 
B   [1] rör hetgas 3/8 back ej v3 
B   koppl rotal. Av12 back ej v3 
B   koppl rotal. Av78 back ej v3 
     
     
     

Förmontering    
 kylmodul    
          
K   kondensor cb52-22h     lödd, från lödcenter     
K   bottenplåt kpl kylmodul pall    
K   pl botten f komp pall    
K   pl konsol hö kylmodul pall    
K   pl konsol vä kylmodul pall    
K   klammer plast f rör 22 liten back   
K   förångare cb 52-22hx     lödd, från lödcenter     
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K   isol skiva ljud sats kylmodul pall    
K   kompr copeland zh15k4e-tfd pall    
K   dämpare c 30/25 m8 liten back   
K   kondensor cb52-28h (19)     lödd, från lödcenter   ej v3 
K   förångare cb 52-28hx (19)     lödd, från lödcenter   ej v3 
B   kompr copeland zh19k4e-tfd pall  ej v3 
K   kondensor cb52-40h     lödd, från lödcenter     
K   förångare cb52-40hx     lödd, från lödcenter     
K   kompr copeland zh21k4e-tfd pall    
K   kompr copeland zh26k4e-tfd pall    
K   kompr copeland zh30k4e-tfd pall    
K   kondensor cb52-50h     lödd, från lödcenter     
K   förångare cb52-50hx     lödd, från lödcenter     
K   kompr copeland zh38k4e-tfd pall    
B   kompr copeland zs21k4e-tf5 pall  ej v3 
B   kompr copeland zs26k4e-tf5 pall  ej v3 
     
     
     

Montering vid evakuering   
 kylmodul    
          
K   ledn sats kpl (kabel) back ej v3 
K   steck 6p liten back ej v3 
K   steck kåpdel 6p liten back ej v3 
K   kabelsko abiko liten back ej v3 
K   elkabel rkk 4*15 svart back ej v3 
K   ledn sats kpl (kabel) (30, 38) back ej v3 
K   ledn sats kylmodul 2,5kvmm (Norge)   ej v3 
     
     
     

Montering vid och efter provning   
 kylmodul    
          
K   chassi kpl kylmodul pall  ej v3 
K   dekal data vp-modul 15     
K   dämpare b30/20 m8/m8*10 liten back   
K   dekal data vp-modul 19     
K   dekal data vp-modul 21     
K   dekal data vp-modul 26     
K   dekal data vp-modul 30     
K   dekal data vp-modul 38     
K   dekal data kylmod typ 21 230V     
K   dekal data kylmod typ 26 230V     
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Bilaga 3 
 

Komponenter från materiallista som ej är medtagna i pallställ och 
monteringsordning 
  
Ecoair V3 (baserat på 105:ans materiallista) 

  
 skruv mc6s 6*25 
 skruv mc6s 6*50 
 mutter m6m 
 bricka brb 6,4*12 
 ändhylsa 
 dekal identitet 
 emblem ctc 
 emb häck 
 inst & skötsel anvisn 
 dekal data  
 installationsskylt 
 stolpe inst skylt 
 emb pall 
 dekal ingång utgång ecoair 
 pl distans 
 mutter m6m 
 mutter m6m 
 plasthuv 
 trådbandad spik 
 plt 5*1250*2500 
 skruv mrx 4*8 
 skruv mrx 4*20 
 plastpåse 
 buntband 
 skruv m6s 8*12 
 skruv m6s 8*25 
 skruv m6s 8*45 
 skruv m6s 6*16 
 bricka fbb 
 bricka fbb 
 bricka rbs 
 bricka brb 
 färg vit 
 färg grå 
 gummihylsa svart tet-c 
 köldmedie 
 isol kaif pl10rsk 
 popnit 
 isol tejp 
 mutter tätn n5-4 
 buntband special 
 lim smält 
 lim sealtite 
 klammer normafix 
 mutter korg m8 
 gummimutter m4 
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 skruv k6s m4*10 
 skruv k6s m4*16 
 emb stödkloss 
 tejp dubbelhäftande 50mm 
  
  
kylmodul V3 (baserat på 15:s materiallista) 

  
 mutter m6m 
 bricka kaross 8,4*20*1,5 
 dekal data vp-modul 15 
 emb pall 
 stödhylsa sci 22*1 
 plt 3,0*1190 
 plt 5,0*1250*2500 
 buntband 
 skruv m6s 8*45 
 bricka az 8,4 
 färg vit 
 mutter kläm 4*22 
 bult phs 8*12 
 skruv m6sf-tt 
 bussning plast 
 mutter r1 1/2 pump 
 adapter 22*1/2 
 muff 22*g15 
 köldmedie 
 isol kaif pl10rsk  
 lod cu-cu 
 lod cu-mä 
 lod cu-rf 
 flussmedel 
 svetstråd 
 isol tejp 3mm 
 isol ljud 1500*1000 
 ljudisolering 35b135m/ul 
  
  
  
gamla ecoair (baserat på 105:ans materiallista) 

 dekal identitet 
 dekal produkt 
 dekal pil 
 emb häck 
 inst & skötselanv 
 bottenmontage ecoair 
 dekal data 
 installationsskylt 
 stolpe inst skylt 
 emb pall 
 emb stöd kloss 
 mutter m6m 
 mutter m6m 
 plasthuv 
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 trådbandad spik 
 stödhylsa sci 22*1 
 plt 5*1250*2500 
 skruv mrx 
 skruv mrx 
 plastpåse 
 buntband 
 skruv m6s 
 skruv m6s 
 skruv m6s 
 skruv m6s 
 fönsterlist självhäft 
 bricka fbb 
 bricka fbb 
 bricka fbb 
 färg vit 
 färg grå 
 köldmedie 
 isol kaif pl10rsk 
 täckpropp ikpt 
 muff d6 (1/8) 
 ventil avluft m ratt 
 popnit 
 isol tejp 3mm 
 mutter tätn n5-4 (flare) 
 gummimembran 
 buntband special 
 lim smält 
 insatspropp m10 rund 
 lim sealtite 
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Bilaga 4 
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