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Sammanfattning 
Bakgrunden till projektet är att är att Sundström Safety AB vill utveckla ett mobilt vattentätt 

filtrerande andningsskydd. Fläktenheten ska förse sanerare med renad andningsluft vid 

asbestsanering.  

Asbestsanering är relativt nytt i övriga Europa och Sundström har identifierat ett behov av en 

kompakt, prisvärd och användarvänlig produkt. Projektgruppens mål har varit att utveckla en 

produktionsprototyp med fokus på bland annat vattentäthet, kostnadsreducering och kompakthet. 

Arbetet grundar sig på användarstudier, konkurrentanalyser, modellbygge och layouttester. 

Resultatet är en vattentät fläktenhet med den höga prestanda Sundströms produkter är kända för, 

fläkten är utvecklad för att klara av de hårda arbetsförhållanden som råder vid asbestsanering och 

utformad för att underlätta användandet. 
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Abstract 
The background of the project is that Sundström Safety AB wants to develop a mobile, water proof, 

filtering breathing protection system.  The portable fan unit will provide the user with clean air 

during asbestos decontamination. 

Asbestos decontamination is a relatively new market in the rest of Europe, and Sundström Safety AB 

have identified the need for a compact, user friendly, low cost product.  The goal of for our project 

group has been to develop a production prototype, focusing on it being waterproof, compact and 

low in production costs. The project has been based on user studies, competitive analysis, model 

building and layout tests. 

The end result is a waterproof fan unit that matches the high performance that Sundström’s 

products are known for. The fan has been developed to endure the demanding working 

environmental caused by asbestos decontamination and has been designed ergonomically to 

consider easy usage. 
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Förord 
Examensarbetet har genomförts av tre studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet på Halmstad 

Högskola tillsammans med Sundström Safety AB. Projektet har sträckt sig över två terminer och har 

gett projektgruppen en enastående möjlighet att ta del av det verkliga arbetslivet.  

Stort tack till: 

Leif Nordin för handledning 

Robert Karlsson och Niklas Rydh för all hjälp 

Och alla andra! 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Sundström Safety AB grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström. Till en början tillverkade 

företaget utrustning för att skydda gruvarbetares ögon och lungor. Företaget vidareutvecklade 

produkterna under ledning av sonen Per Sundström, som under sina studier analyserade människans 

anatomi. Förståelsen för ansiktsformer lade grunden till skyddsmaskernas utformning och 

egenskaper. Per förstod att ett bra andningsskydd måste vara enkelt och bekvämt att använda och 

1962 kunde han också presentera den första moderna skyddsmasken gjord i gummi med anatomisk 

utformning. Företagets mål har sedan dess varit att skydda människor från förorenad luft. Idag 

tillverkar de masker, filter, fläktenheter samt tillbehör för marknadens alla områden där fokus ligger 

på hög komfort och prestanda. Sundströms satsar mycket på produktutveckling och har en stor 

produktutvecklingsavdelning i Lagan. Företagets mål har alltid varit att skapa ett utbyggbart och 

flexibelt produktsortiment och de strävar alltid efter att kunna erbjuda bästa möjliga skydd. 

1.2 Bakgrund 

Att arbete i förorenade miljöer innebär en allvarlig hälsorisk (ALS Laboratory Group, 2009). För att 

skydda arbetaren mot att farliga partiklar tränger in i luftvägarna krävs det att något typ av skydd 

används. Som skydd mot förorenad luft vid tunga och långvariga arbetspass vill Sundström utveckla 

ett mobilt filtrerande andningsskydd.  

1.3 Problembeskrivning  

Företaget vill utveckla en vattentät filtrerande fläktenhet som förser saneraren med renad luft under 

vid asbestsanering. Saneringsarbete görs ofta i trånga utrymmen och ställer därför höga krav på att 

de produkter som används har rätt utformning, komfort och användarvänlighet för att underlätta 

arbetet . Efter arbetet rengörs utrustningen vilket innebär att produkten måste vara vattentät. 

1.4 Syfte/Mål 

Projektets syfte är att utveckla ett mobilt fläktmatande andningsskydd som renar luft vid 

asbestsanering. Produkten skall uppfylla de krav som finns i branschstandard.  

Projektgruppens mål är att i maj 2009 ha tagit fram en produktionsprototyp. Prototypen skall 

uppfylla de krav som ställts upp i kravspecifikationen. Produkten kommer att kallas för SR 700. 

1.5 Avgränsningar 

Gruppen kommer att utveckla en produktionsprototyp till teststadiet. Därefter kommer arbetet att 

överlämnas till Sundstöms samtidigt som de får fortsätta med marknadsintroduktionen av SR 700. 

Projektet omfattar inte framtagning och programmering av nytt kretskort då detta kräver extern 

kunskap och stor budget. Projektgruppen kommer att använda sig av ett befintligt kretskort från SR 

500, en tidigare fläktenhet i Sundstöms sortiment men kommer att undersöka eventuell utformning.  

1.6 Projektgrupp 

Projektgruppen består av Fredrik Rönnbäck, Victor Åkerström samt Victor Webb.  

1.7 Uppdragsgivare 

Projektgruppen har arbetat tillsammans med produktutvecklingsavdelningen på Sundström Safety 

AB. Produktutvecklaren Robert Karlsson har fungerat som gruppens kontaktperson. 
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Utvecklingschefen Niklas Ryhd har haft det huvudsakliga ansvaret för projektet. Max Thegelström, 

och David Landqvist har agerat bollplank samt varit till god hjälp vid tester. 

1.8 Budget 

Sundstöm kommer att stå för samtliga prototypkostnader samt resor till och från företaget. 

Se bilaga I för hur mycket det har kostat. 

1.9 Tidsplan 

En tidsplan upprättades och kan ses i bilaga II. 

1.10 Asbest 

Asbest kommer från grekiskans asbestos som betyder "outsläcklig” och är en gemensam beteckning 

på olika fiberartat kristalliserade silikat, det vill säga en grupp mineraler (Svensk Kvalitetssanering AB, 

& Lehto, 2008). De vanligaste sorterna av asbest är krysotil (vit asbest), vilket står för 99 % av all 

asbest, krokidolit (blå asbest) och amosit (brun asbest). Asbest bryts i gruvor i bland annat Kanada, 

Ryssland och Sydafrika och används främst som isoleringsmaterial på grund av sina många värdefulla 

egenskaper (Huuskone & Järvholm, 2001). Hög mekanisk hållfasthet, kemisk resistans, god termisk 

och elektrisk isoleringsförmåga samt smidighet för att nämna några (ALS Laboratory Group, 2009). 

Asbestfibrerna är nålformade och kan ta sig djupt ner i lungorna vilket har gjort att det anses vara ett 

av de farligaste fibrerna för hälsan. Fibrerna är osynliga för blotta ögat och vid inandning kan dessa 

lätt fastna i lungvävnaderna. Asbestpartiklar kan ge upphov till en rad olika sjukdomar såsom 

mesoteliom, asbestos, pleuraplack och lungcancer hos en person som utsätts för partiklarna (ALS 

Laboratory Group, 2009).  

Mesoteliom är en elakartad tumör i lungsäcken eller på bukhinnan. Asbestos är en bindvävsbildning i 

lungvävnaden som leder till svårigheter att andas medan Pleuraplack är en ärrvävnad i lungsäcken 

och är omärkbar (Huuskone & Järvholm, 2001). Lungcancer leder i 95 % av fallen till ett dödligt utfall 

och gemensamt för alla sjukdomar är en lång latenstid. Det tar mellan 10-60 år, beroende på 

sjukdom, innan första tecknet på sjukdom visas, 35-40 år för Mesoteliom och 20-30 år för lungcancer 

(Prevent, 2007).  

I dagsläget innebär asbest en hälsorisk vid reparations-, ombyggnads-, och rivningsarbete i 

framförallt äldre byggnader och tekniska anordningar från 50-, 60- och 70-talet. Vid rivningsarbete 

och sanering krävs det tillstånd från arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2008). 

Man skiljer mellan två typer av asbestsanering, torr- och våtsanering. Vilken typ man använder skiljer 

sig från land till land. Våtsanering, innebär som namnet säger, att man sprutar vatten på 

saneringsområdet för att försöka minska dammbildningen medan torrsanering går ut på att man 

river ner asbest från torra ytor i torrt tillstånd (Karlsson & Chrisensson, 2007). Dekontaminering efter 

sanering består av att användaren sköljer av sin utrustning eller i vissa fall duschar av sig med full 

utrustning på.  

Varje år görs cirka 6000 saneringar med tillstånd från Arbetsmiljöverket och man räknar med att lika 

många görs utan tillstånd (Lehto, 2008).  

Krokidolit (blå asbest) som är den farligaste sorten av asbest har varit förbjuden i Sverige sedan 1976 

och 1982 infördes ett totalförbud mot användning av samtliga sorter. År 2005 trädde även ett EU-
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förbud i kraft mot all konsumtion och användande av asbest (Huuskone & Järvholm, 2001). Varje år 

dör cirka 21 000 personer av sjukdomar relaterade till asbest i Europa. Enligt en undersökning av ILO 

som presenterades under European Conference, 2003 skulle dödssiffran kunna vara upp till 100 000 

personer om året i världen (ILO, 2003).  

1.11 Marknad 

Asbestsaneringen har för inte så länge sedan påbörjats utomlands. I södra Europa, där produkten 

framförallt kommer användas, är kunskapen om asbest och dess hälsorisker låg vilket har skapat 

höga dödssiffror. Marknaden har tidigare klagat på produkterna som finns att förfoga över är dyra 

och klumpiga och eftersträvar nu därför en prisvärd, smidig variant med hög kvalitet. Sundström 

uppskattar att kunna sälja minst 5000 produkter per år där produktens livslängd är cirka 10 år. De 

största marknaderna för produkten kommer att vara Storbritannien, Tyskland och Spanien. 

1.12 Intressenter 

I en intressentanalys kartläggs alla de som påverkar och/eller påverkas av projektet. Att dela in 

intressenterna i olika grupper kan vara en bra metod för att senare kunna bestämma hur man ska 

hantera dem (Baseline, 2009). 

Kärnintressenter – Projektgruppen, Sundström Safety AB 

Primärintressenter – Sanerare, Saneringsföretag, Återförsäljare, Leif Nordin 

Sekundärintressenter – Övriga handledare, övriga projektgrupper 

1.13 Krav 

Projektgruppen listade tillsammans med Sundström upp ett antal krav för att kunna förtydliggöra 

projektet. Gruppen förtydligade dessa ytterligare för att underlätta arbetsgången och tillsammans, 

lätt kunna förstå innebörden av kraven. Detta gav ett gemensamt mål samt en beskrivning hur 

kraven senare skulle kunna testas och gentemot verkligheten. Genom att arbeta på det här sättet 

gjordes en tidsbesparing och gruppen slapp onödiga diskussioner. 

Huvudkrav Definition/Testmetod 

Filtrera och rena förorenad luft Täthetstest 
Vattentät Klara av en dusch 
Stöttålig Klara en fallhöjd på 1.5 meter mot betonggolv 
Tillverkningskostnad ≤ 1500 SEK Inklusive montering och omkostnader 
Driftstid Minst 5 timmar i driftsläge 175 liter / minut 
Standard SE-EN 12941 och SE-EN 12942 
Dimensionsanpassning  Passa till Sundströms headtops, masker etc. 
Kretskort Se avgränsning 

 

Del/underkrav Definition/Testmetod 
Kompakt Minimera spillutrymme 
Sundströms formspråk Blå, svart, orange + Sundströmsvågen 
Lättrengörlig Inga svåråtkomliga ytor 
Lätthanterlig Lätt att starta med arbetshandske 
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2 Metoder 
I detta kapitel kommer de metoder och verktyg som projektgruppen valt att arbeta med under 

projektets gång att beskrivas. Nedan diskuteras bland annat tillvägagångssättet och varför man valde 

att arbeta med dessa. Projektet har genomförts med arbetsmetoden ”Dynamisk produktutveckling” 

(Ottosson, 1999) vilket har gett projektet en smidig fortskridning med flera mindre beslut.  

2.1 Konkurrentanalys 

Att göra en konkurrentanalys innebär att identifiera, analysera och bedöma konkurrenter och dess 

produkter (Laurell, 1990). Den typ av analys som gjordes kan liknas med reverse engineering vilket är 

en typ av benchmarking där man tar isär konkurrerande produkter för att se hur de är tillverkade. 

Analysen gjordes i ett tidigt skede av projektet för att studenterna skulle lära känna konkurrenterna 

och förstå hur de löst de problem de ställts inför. Man fick även en bättre förståelse för 

produktområdet då detta var något nytt för studenterna.  

Genom Sundström fick gruppen tillgång till en rad konkurrerande produkter. Analysen innefattade en 

undersökning av hur konkurrenterna löst de problem gruppen ställts inför. Studenterna fokuserade 

extra noga på att analysera hur konkurrenterna löst problem gällande batterifäste, tätning, styrning 

och bälte, detta för att gruppen ansåg att dessa områden kunde lösas på en mängd olika sätt.  

2.2 Användaranalys 

Användaranalys är en aktivitet som går ut på att skapa kunskaper om produktens användare och 

deras uppfattning om produkten. Projektgruppen valde att använda sig av analysen för att för att 

skaffa kunskap om användarnas uppfattning av filterfläktar. För att få denna kunskap genomfördes 

två företagsbesök, hos Hallandssanering AB och Ocab. Analysen utgjordes av ett frågeformulär samt 

intervju med anställda på företagen. Frågeformuläret bestod av frågor angående användandet av 

fläktar vid saneringsarbete och intervjuerna utgjordes av de diskussioner som uppstod under 

besöket.  

2.3 S.W.O.T 

En S.W.O.T-analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter, och hot inom 

en verksamhet eller i detta fall hos en produkt. Används verktyget på rätt sätt kan resultat sedan 

utgöra en viktig del i ett företags strategiutformning (Entreprenörcentrum, 2009). Styrkor och 

svagheter är parametrar som avser produktens mikromiljö, alltså sådant som är direkt kopplat till 

produkten. Möjligheter och hot avser produktens makromiljö, det vill säga sådant som rör företaget 

och dess omgivning.  

Analysen gjordes för att identifiera produktens svaga respektive starka egenskaper för att sedan 

anpassa produkten till marknaden efter de möjligheter och hot som finns. Produktens styrkor 

respektive svagheter identifierades genom diskussioner med Sundström där de krav som ställts upp 

användes som diskussionsunderlag.  

2.4 Aerodynamik 

Aerodynamik är en gren inom fysiken vilken beskriver läran om hur luft och gaser beter sig i rörelse. 

Det projektgruppen ville uppnå var att konstruera fläkthuset så att luftmotståndet blev minimalt.  

Området undersöktes i ett någorlunda tidigt stadie för att dra lärdom om effekterna som fanns. Man 

skissade upp luftflödets gång och undersökte två olika lösningsförslag för att se vilket som var bäst 
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lämpat att arbeta vidare med. Validering görs både efter testresultat och efter 

konstruktionskomplexitet. 

2.5 Benchmarking 

Benchmarking används inom produktutveckling för att jämföra och utvärdera en produkt i 

förhållande till de produkter som uppfattas som de bästa bland konkurrenternas utbud. Ibland 

används reverse engineering vilket innebär att konkurrenternas produkter tas isär och för att sedan 

undersöka dess styrkor och svagheter (Ottosson, 1999). Projektgruppen använde sig av reverse 

engineering i konkurrentanalysen. 

Projektgruppen valde också att jämföra fyra lösningsförslag och listade upp tio rubriker som 

betygsattes efter deras vikt. Se genomförande för resultat. 

2.6 Layoutanalys  

En layoutanalys görs för att se så att samtliga komponenter som används ska få plats. 

Komponenterna kan antingen skissas upp i korrekt skala på ett papper eller tillverka dem i 

lättbearbetat material för att även kunna arbeta med dess volym.  

Gruppen valde att både göra skisser i korrekt skala samt tillverka vakuumformade modeller för att 

lätt se hur gruppen på lättast sätt skulle kunna optimera storleken på produkten. För vakuum 

modellen tillverkades ett verktyg i trä och tog kontakt med Opido AB, ett företag som specialiserar 

sig på vakuumformning. Se genomförande för resultat. 

2.7 Idégenerering 

Syftet med idégenerering är att genom olika metoder finna så många innovativa lösningar och idéer 

som möjligt. De verktyg som projektgruppen använde sig av var brainstorming och mindmapping.  

Brainstorm är en välkänd metod för idéskapande. Vid brainstorming sammansluts en grupp på 

mellan tre och sex personer. Alla måste få komma till tals, annars är det ingen mening med att arbeta 

i grupp. Alla idéer antecknas eller ritas ner. Senare utvärderas materialet och bearbetas vidare 

(Österlin K, 2003).  

Mindmapping är ett verktyg som används för att visuellt strukturera idéer och deras relationer (Cees 

van Halen, 2001). Mind mappen utgår från ett huvudproblem som placeras i centrum och därefter 

bryts ner i mindre delar.  

Gruppen använde sig av brainstorming för att generera en stor mängd lösningar på de olika problem 

som listats upp. Med hjälp av mindmapping struktureras och sammanlänkas sedan de olika idéerna. 

De områden som gruppen fokuserade på var vattentäthet, lufttäthet, filterposition, batteri, kretskort, 

design, display, knapp och övrigt.  

2.8 Skissning 

Metoden används för allt förklara och förtydliga förslag från idégenereringen för gruppens 

medlemmar. Skissningen är andra steget i produktutvecklingsprocessen och enligt Stig Ottosson 

kallas det för PAD (Pencil Aided Design).  
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2.9 Modellbygge 

Modellbygge är nästa och tredje steget i processen och är till för närmre undersökning av storlek, 

formspråk och andra eventuella tester så som ergonomi. Modellerna är oftast tillverkade i 

lättbearbetat material för snabb framställning. Stig Ottosson kallar denna process MAD (Model Aided 

Design). 

2.10 CAD 

CAD (Computer Aided Design) sker oftast i slutskedet av produktutvecklingen och innebär att slutliga 

ritningar görs i ett datorprogram. Projektgruppen använde sig av Catia V5, då programmet är bra vid 

arbete av ytor. Enligt Stig Ottosson är detta det fjärde och sista steget i produktutvecklingen.  

2.11 Design for – X 

Design for Assembly – Denna process tar hänsyn till utformandet av produkten för att underlätta 

monteringen. Man strävar efter att hålla nere antalet komponenter för att minska monteringstid och 

på så sätt minska kostnader. Det är också viktigt att utforma delarna på ett sätt så att det underlättar 

montering (Ottosson, 1999).  

Design for Usability – Innebär att produkten ska vara enkel att använda, lätt att förstå samt vara till 

nytta för användaren. Detta var tre krav som projektgruppen hade i fokus genom projektets gång 

(Ottosson, 1999). 

 

För att kunna uppfylla visa krav arbetade gruppen med olika DfX. Nedan listas några exempel på krav 

som behövde ta hänsyn till respektive DfX.  

Design for Krav Förklaring 

Assembly Tvk ≤ 1500 Kr Minska monteringstid och antal komponenter. 

Usability Enkel att använda Stora knappar och tydligt interface. 

Aesthetics Sundströmsvågen + 
Blå, svart, orange 

Få SR 700 att passa in i Sundströms produktsortiment. 

 

2.12 FMEA 

Det huvudsakliga syftet med en feleffektanalys är att hitta eventuella sätt som produkten kan tänkas 

fallera på. Att bedöma deras sannolikheter, allvarlighet och möjlighet till upptäckt samt att försöka 

finna rättelser är något som görs. Den absolut största fördelen med analysen är att tänkbara fel kan 

upptäckas på ett tidigt stadie i produktframtagningen vilket samtidigt ger möjligheten att korrigera 

och därmed undvika onödiga kostnader (Johansson, 2003) . 

Efter att gruppen hade valt vilka komponenter som skulle användas samt utformningen av produkten 

gjordes en FMEA-analys. Analysen användes sedan som diskussionsmaterial i en brainstorming för att 

få fram olika felmöjligheter med produkten. 
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3 Genomförande 

3.1 Konkurrentanalys 

Genom denna fysiska analys skapades en uppfattning om hur produkterna fungerade samtidigt som 

det gavs möjlighet att jämföra produkterna med varandra och på så vis se vad som fungerade bra. 

Undersökningen visade att det finns en stor skillnad mellan produkter när det kommer till funktion, 

komfort och användarvänlighet. Gruppen valde att studera några produkter lite närmare då dessa 

ansågs vara intressanta för projektet. Dessa närmare studier gav gruppen idéer till hur gruppen 

kunde lösa placeringen av filtret. Genom att placera filtret ovanför fläkthuset sparades utrymme och 

på så sätt erhölls en mer kompakt produkt samtidigt som det ger ett bättre luftflöde. Vid 

undersökning av Protector Tornado fann gruppen att de löst ett problem med integreringen av 

kretskorten på ett sätt där de vinklat dioderna nittio grader så de ligger i plan med övriga kretskortet. 

Detta medför möjligheter till att göra produkten mer kompakt. Se bilaga III för en närmare analys av 

de konkurrerande företagens produkter.  

3.2 Användaranalys 

Analysen var en vikig del i det tidiga stadiet av projektet. Projektgruppen fick möjlighet att komma i 

direkt kontakt med den eventuella användare och kunde genom detta uppnå ett bättre resultat i sitt 

projekt. Intervjuerna gav också god kunskap om hur asbestsanering fungerar. De muntliga 

intervjuerna gav gruppen en inblick i hur användarna ser och tänker på att arbeta med en filtrerande 

fläktenhet. Hallandssanering utför all typ av sanering och deras personal använder Sundströms 

utrustning dagligen. Ocab utför även de olika typer av sanering och använder sig av Sundströms 

produkter flera gånger i veckan. Analysen visar att Hallandssanering inte lägger någon större vikt på 

produktens pris, istället skulle de vara villiga att betala ett högre pris för en produkt som är smidig 

och som har en längre driftstid. Ur diskussionerna framkom att behoven i norra Europa skiljer sig från 

behoven i södra Europa. Diskussionerna med Ocab kretsade kring hur en bra utformning av 

produkten skulle se ut för att göra den till en smidig och användarvänlig fläkt. De ansåg att en liten 

kompakt fläkt som inte stack ut för mycket från kroppen och som var enkel att hantera var det som 

skulle passa deras sanerare bäst. Bilaga IV innefattar enkätens utformning.  

3.3 SWOT  

Utifrån de krav, önskemål och behov som produkten skall uppfylla så kan potentiella styrkor och 

svagheter identifieras. Produkten kommer att vara billig i förhållande till den kvalitet och prestanda 

som fås. Uppnås kraven så kommer produkten att vara vattentät, kompakt användarvänlig och lätt 

att rengöras, detta ses som styrkor hos fläkten. Genom Sundströms existerande distributionskedja 

kommer produkten att vara enkel att få ut på marknaden. De svagheter produkten har är att den 

endast kommer att vara anpassad för användning med ett partikelfilter.  

De möjligheter Sundström som företag har om produkten når marknaden är att de kan komma att 

öka sin försäljning och stärka sitt varumärka. Ett hot för produkten är att det finns många 

konkurrerande fläktenheter som redan är etablerade på marknaden. Se bilaga V för fullständig 

analys. 

  



 
 

 

3.4 Idégenerering 

De valda metoderna för idégenerering resulterade i ett stort antal idéer som kunde struktureras på 

ett överskådligt sätt. Brainstorming ledde fram till att de 

lösningar. Gällande vattentäthet så fann gruppen två möjliga lösningar på problemet, den ena vara 

att täta hela produkten mellan front och ryggkåpa, den andra var att gjuta in de elektroniska delarna 

och bara täta fläkthuset. Gällande kretskortet så diskuterades det om att placera alla komponenter 

på ett och samma kretskort eller om det skulle fördelas på två separata kort, e

display. Se bilaga VI för en mind map

3.5 Komponentresearch

Vid val av komponenter hade gruppen ett antal olika valmöjligheter att välja mellan. De faktorer som 

togs till hänsyn var ofta relaterade till krav, standarder och storlek.

kopplingsschema och specifikationer för nedanstående kom

3.5.1 Fläktmotor 

Fläktmotorn ska vara placerad inuti fläkthuset. Varje motor kalibreras för att 

stämma överens med de krav som ställs på den gällande luftflöde. Enligt standard 

så skall luftflödet minst vara 175 

kretskortet och görs med hänsyn till batteriets kapacitet. Gruppen hittade två 

motorer som stämde in på de krav som ställts upp. Båda motorerna 

av företaget Ebmpapst.  Skillnaden mellan de två motorerna var storlek

mindre av de två valdes då dess storlek var bättre lämpad för fläkthuset.

3.5.2 Batteri 

Det krav som ställs på batteriet är att det

dessa krav så har gruppen vänt sig till Cellt

Projektgruppen valde att använda s

14,8V, 2,25Ah.  

 

De valda metoderna för idégenerering resulterade i ett stort antal idéer som kunde struktureras på 

ett överskådligt sätt. Brainstorming ledde fram till att de problem som ställts upp fick ett flertal olika 

lösningar. Gällande vattentäthet så fann gruppen två möjliga lösningar på problemet, den ena vara 

att täta hela produkten mellan front och ryggkåpa, den andra var att gjuta in de elektroniska delarna 

täta fläkthuset. Gällande kretskortet så diskuterades det om att placera alla komponenter 

på ett och samma kretskort eller om det skulle fördelas på två separata kort, ett styrkort och ett för 

VI för en mind map.   

Komponentresearch 

d val av komponenter hade gruppen ett antal olika valmöjligheter att välja mellan. De faktorer som 

togs till hänsyn var ofta relaterade till krav, standarder och storlek. Se bilaga VII för ritningar

och specifikationer för nedanstående komponenter. 

Fläktmotorn ska vara placerad inuti fläkthuset. Varje motor kalibreras för att 

stämma överens med de krav som ställs på den gällande luftflöde. Enligt standard 

 liter per minut. Hela processen styrs via 

kretskortet och görs med hänsyn till batteriets kapacitet. Gruppen hittade två 

motorer som stämde in på de krav som ställts upp. Båda motorerna är tillverkade 

av företaget Ebmpapst.  Skillnaden mellan de två motorerna var storleken. Den 

mindre av de två valdes då dess storlek var bättre lämpad för fläkthuset.  

Det krav som ställs på batteriet är att det ska ha en driftstid på minst 5 timmar. För att

har gruppen vänt sig till Celltech, ett företag specialiserat på batterier. 

Projektgruppen valde att använda sig av fyra stycken cylindriska litiumjonbatterier
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De valda metoderna för idégenerering resulterade i ett stort antal idéer som kunde struktureras på 

problem som ställts upp fick ett flertal olika 

lösningar. Gällande vattentäthet så fann gruppen två möjliga lösningar på problemet, den ena vara 

att täta hela produkten mellan front och ryggkåpa, den andra var att gjuta in de elektroniska delarna 

täta fläkthuset. Gällande kretskortet så diskuterades det om att placera alla komponenter 

tt styrkort och ett för 

 

 

d val av komponenter hade gruppen ett antal olika valmöjligheter att välja mellan. De faktorer som 

för ritningar, 

stämma överens med de krav som ställs på den gällande luftflöde. Enligt standard 

r tillverkade 

För att uppnå 

aliserat på batterier. 

er celler 
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3.5.3 Kretskort 

Kretskortet styr dioder, vibrator, ljud och motor. Kortet ska vara helt isolerat mot vatten och fukt för 

att inte kortslutas.  

3.5.4 Ljudfunktion  

Ljudgivaren (Piezon) är till för att indikera för användaren att batterinivån 

har sjunkit till en kritisk nivå samt om luftflödet gör detsamma. Gruppen 

fann två ljudgivare som uppfyllde de passade in i konstruktionen. Skillnaden 

mellan de två var storlek och styrka i dB. Valet föll på Shogyo Piezon då det 

ansågs vara av stor vikt att ljudnivån var hög för att kunna höras i bullriga 

miljöer.  

3.5.5 Vibrator 

Då ett krav projektet hade var att minimera tillverkningskostnaderna valde gruppen att använda sig 

av en vibrator som används i en av Sundströms tidigare produkter. Genom att tillämpa denna typ av 

skalekonomi erhölls en reducerad tillverkningskostnad. 

3.5.6 On/off-knapp 

Förutom av- och påslagning så ska knappen styra de två driftslägena. Den ska 

vara täckt med en hätta som har som funktion att hindra vatten att läcka in och 

att skydda knappen mot utslitning. Knappen gruppen valde att använda fann de 

hos företaget Elfa. En knapphätta från Sundströms SR500 kommer att användas 

för att skapa synergi effekt och därmed slippa att behöva investera i ett nytt 

forsprutningsverktyg.  

3.6 Aerodynamik 

Projektgruppen undersökte hur luftflödet skulle påverkas beroende på hur filtret var positionerat 

mot fläkthuset och motorn. Gruppen, tillsammans med Sundströms, skissade upp luftflödet för två 

potentiella lösningar för filter och fläkthus. Studenterna fick lära sig att alltid utforma komponenter 

och dess kanter i riktning med luftflödet för att undvika ökat luftmotstånd. Att placera filtret ovanpå 

fläktmotorn gav kortare luftväg samtidigt som ett mindre antal kanter och dylikt erhölls som ur en 

konstruktionssynpunkt senare skulle behövas tas hänsyn till. Se bilaga VIII för skisser.  

Det första testet som gjordes var att se på Sundströms SR500s luftflöde (en fläktenhet i Sundstöms 

sortiment). För att få samma motstånd som den kommande SR700 (ett SR 710 partikelfilter) togs ett 

av de två filtren bort och luftingången täpptes igen. Testutrustningen konfigurerade så motorn 

skapade ett luftflöde på 188 liter/minut samtidigt som strömmen sattes till 14.8 V för att motsvara 

fyra litiumjonbatterierna. Man arbetade alltså baklänges för att se strömförbrukningen. Det tal med 

högst strömförbrukning hade således sämst aerodynamik. Se nedanstående tabell för testresultat.  

För att testa förslaget där filtret var positionerat ovanpå fläktmotorn byggdes ett antal modeller upp. 

Tre modeller tillverkades genom att montera filtret i olika höjder från fläktmotorn för att undersöka 

hur det påverkade flödet.  

Att placera filter ovanpå fläktmotorn gav i stort sett samma resultat som att placera det vid sidan om 

som testades i modell 1. Eftersom skisserna visade att luftvägen samtidigt blev kortare vilket gjorde 

att det skulle bli lättare att konstruera valde gruppen därför att utforma samtliga lösningsförslagen 
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med filter ovanpå fläktmotor. För att kunna testa flödet tillhandahöll Sundström testutrustning, se 

bilaga IX hur denna var utformad.  

 Modell Flöde Spänning (Volt) Ström (Ampere) Power
1 

1 SR 500, ett hål igentäppt 188 l/min 14,8 V 0,43 A 2735 
2 0 mm, (pålimad gänga)  188 l/min 14,8 V 0,6 A 3360 

3 0 mm, utan tätning (dvs. ca 3 
mm) 

188 l/min 14,8 V 0,4 A 2730 

4 4 mm med tätning 188 l/min 14,8 V 0,41 A 2710 
1) Power är en konfigureringsinställning i datorn för att ställa in flödet. Denna är irrelevant för läsaren 

men behövs dokumenteras för forskningssyfte. 

3.7 Lösningsförslag 

Gruppen ansåg att de vid detta stadium hade tillräckligt med information och kunskap för att kunna 

skissa upp ett antal lösningsförslag som potentiellt kunde arbetas vidare med. De kom fram till fyra 

stycken relevanta förslag som senare kunde använda som diskussionsunderlag. Se nedan för skisser 

samt nästa kapitel för närmare diskussion, utvärdering och konceptval. 

Lösningsförslag 1  

Filtret är placerat på mitten av produkten ovanpå 

fläktmotorn. Batteri och kretskort är på vardera sidan. 

Displayen är placerad mitt på produktens överkant med 

knapp vid sidan om. 

Fördelar 

Ergonomisk 

 

Nackdelar 

Elektroniken är skild 

Displayen är svår att se när produkten används. 

Lösningsförslag 2 

Filtret är placerat ovanpå fläktmotorn. 

Displayen är till vänster om filtret. All elektronik har 

samlats på samma ställe. 

Fördelar 

Viktfördelning 

Kompakt 

Nackdelar 

Komplicerad komponentlayout 

Stämmer inte överens med Sundströms formspråk. 

Displayen är svår att se när produkten används. 

 

 
  

Knapp 

Display 

Filter 

Filter 

Display 
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Lösningsförslag 3 

Filtret placeras ovanpå fläktmotorn. 

Elektroniken placeras till höger om fläkten. 

Display och knapp monteras på överkanten. 

 

Fördelar 

Stämmer överens med Sundströms formspråk. 

Tilltalande design. 

Displayen är lätt att se när produkten används. 

Nackdelar 

Sämre viktfördelning 

 

Lösningsförslag 4 

Filter placerat ovanpå fläktmotor. 

Två separata delar, en för fläkt och 

en för elektronik. Display och knapp 

placerad på bakre kåpa. 

Fördelar 

Smidig montering när all elektronik ligger i en kåpa. 

Nackdelar 

Viktfördelning 

Stämmer inte överens med Sundströms formspråk. 

Bygger mycket på höjden. 

 

Se bilaga X för fler skisser och lösningsförslag. 

 

  

Filter 

Knapp 
Display 

Filter 

Display 
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3.8 Konceptval  

Förutom den beskrivning och de för- och nackdelar som gruppen listade upp vid sidan om skisserna 

ville man undersöka, diskutera och göra en mer noggrann utvärdering. För att urskilja vilket av 

lösningsförslagen som var bäst lämpat att arbeta vidare med gjorde projektgruppen en 

bechmarkinganalys. Gruppen betygsatte tio viktiga parametrar för ett lyckat resultat. Parametrarna 

rangordnades efter vikt där användares och Sundstöms krav fanns i åtanke. 

 

Benchmarking resulterade i att lösningsförslag 3 var överlägset bäst lämpat att arbeta vidare med. 

Några av de fördelar detta lösningsförslag gav var att det skulle bli lättast att täta mot vatten 

samtidigt som tillverkningskostnaden skulle bli lägst. Utseendepotentialen var även viktig för 

Sundström eftersom de satsar mycket på att få en attraktiv och tilltalande design jämfört mot sina 

konkurrenter. Produkten blir även kompakt vilket var viktigt enligt våra användarstudier.  

3.9 Modellbygge och layoutanalys 

För att få en bättre bild av hur komponenterna skulle vara placerade skissades en rad olika 

layoutförslag upp. Detta gav möjligheten att senare kunna gå vidare med utformandet av produkten i 

korrekt skala då man visste hur komponenterna skulle sitta för att ta minst plats.  

Den lösningen gruppen valde att arbeta vidare med var att utforma kretskortet, och där till en 

gjutficka i 20 graders vinkel, detta för att kunna göra produkten så kompakt som möjligt. 

Utgångspunkten var att fickan inte fick vara mindre än 4500 mm2 då Sundstöm SR 500s kretskort (en 

fläktenhet i Sundstöms produktsortiment) hade denna area. Gruppen valde att integrera diodkortet 

och styrkortet till ett gemensamt kort för att kunna få ner tillverkningskostnaden. Gjutfickan och de 

integrerade korten var idéer som gruppen hade kommit fram till vid idégenerering (se mind map, 

bilaga VI). För att täta korten täcks kretskortet med smältlim för att avskilja vatten och därmed 

förhindra kortslutning samt göra produkten stöttåligare. Genom att täta kortet i en separat ficka gavs 

möjligheten att byta andra komponenter vid eventuell reklamation då produkten nu är demonterbar. 

Att täta kretskortet med smältlim är ett säkert sätt att förebygga kortslutning och risken att detta 

sker reduceras radikalt. Sannolikheten att någon annan komponent skulle gå sönder först och 

behövas bytas är nu större samtidigt som möjligheten att byta denna finns. Kretskortet kommer 

förmodligen också bli en av de dyraste komponenterna att byta vilket gruppen självklart vill undvika.  

Benchmarking Vikt 1 2 3 4 

Vattentäthet 10 7 7 9 7 

Tillverkningskostnad 9 7 7 8 7 

Kompakthet 8 7 5 7 5 

Rengörlighet 7 6 6 8 6 

Utseendepotential 6 8 4 8 2 

Monteringsvänlighet 5 6 6 9 4 

Ergonomisk 4 8 6 8 4 

Stöttålighet 3 6 6 6 5 

Användarvänlig 2 8 8 8 8 

Lättförståelig 1 7 7 7 6 

      

Poäng  382 334 440 300 



 
 

 

För att få tillräckligt starkt ljus på displayen användes två dioder per symbol 

parallellt. On/ off-knappen placerades 

ficka. Till vänster om vibratorn placerade

layoutskiss i bilaga XI. 

För att få bättre förståelse för hur produkten skulle komma att se ut tillverkades ytterligare två 

modeller, en för att få en känsla för design och utformning samt en 

Designmodellen tillverkades efter skisser i korrekt skala, gjord av skummaterial för snabb 

framställning. Modellen tillverkades för att erhålla en god känsla för storlek och formspråk. Efter 

några justeringar var gruppen nöjd med resultatet.

Modell två togs fram med hjälp av vakuumformning där gruppen tillverkade ett eget verktyg i trä. 

Man tog hjälp av Opido AB med framställningen och när modellen var färdig kunde man laborera mer 

med layouten. Genom detta erhölls därmed en bättre förståelse för

med CAD. Modellen togs fram i transparant plast för att underlätta arbetet och direkt se 

spillutrymme. Efter några mindre justeringar på bland annat höjd erhölls ett tillfredställande resultat. 

Se modeller i bilaga XI. 

3.10 CAD 

Efter att gruppen nått önskat resultat vid modellbygget så var nästa steg i utvecklingen CAD

Genom programvaran kunde fläktens layout 

Det första som gjordes var att rita kåporna i den form som arbetats fram vid modellarbetet. Arbetet 

fortsatte med att ta fram de ingående komponenterna i dess rätta storlek för att vidare kunna 

integrera dessa i produkten. Processen innebar en hel del svår

var begränsad. Mycket tid gick åt för att måttsätta produkten så att en optimal layout erhölls. 

Gruppen ritade två modeller, en enklare modell som 

layoutarbete samt en slutgiltig model

modellen med Sundströms. 

Efter att CAD-ritningarna var färdiga kontaktades GT Prototyp AB som skrev ut ritningarna i SLS.       

Se ritningar i bilaga XII. 

  

 

För att få tillräckligt starkt ljus på displayen användes två dioder per symbol som skulle placeras 

knappen placerades till vänster om gjutfickan och vibratorn precis under i en plast 

ficka. Till vänster om vibratorn placerades ljudgivaren (Piezon), även den i en plastficka. 

För att få bättre förståelse för hur produkten skulle komma att se ut tillverkades ytterligare två 

modeller, en för att få en känsla för design och utformning samt en till för layout och u

Designmodellen tillverkades efter skisser i korrekt skala, gjord av skummaterial för snabb 

framställning. Modellen tillverkades för att erhålla en god känsla för storlek och formspråk. Efter 

r gruppen nöjd med resultatet. 

ell två togs fram med hjälp av vakuumformning där gruppen tillverkade ett eget verktyg i trä. 

Man tog hjälp av Opido AB med framställningen och när modellen var färdig kunde man laborera mer 

med layouten. Genom detta erhölls därmed en bättre förståelse för hur man senare skulle gå tillväga 

med CAD. Modellen togs fram i transparant plast för att underlätta arbetet och direkt se 

spillutrymme. Efter några mindre justeringar på bland annat höjd erhölls ett tillfredställande resultat. 

Efter att gruppen nått önskat resultat vid modellbygget så var nästa steg i utvecklingen CAD

Genom programvaran kunde fläktens layout optimeras på ett noggrant sätt. 

Det första som gjordes var att rita kåporna i den form som arbetats fram vid modellarbetet. Arbetet 

fortsatte med att ta fram de ingående komponenterna i dess rätta storlek för att vidare kunna 

integrera dessa i produkten. Processen innebar en hel del svårigheter då kunskapen inom området 

var begränsad. Mycket tid gick åt för att måttsätta produkten så att en optimal layout erhölls. 

Gruppen ritade två modeller, en enklare modell som användes som diskussionsunderlag vid 

modell som togs fram efter att ha diskuterat den föregående 

ritningarna var färdiga kontaktades GT Prototyp AB som skrev ut ritningarna i SLS.       
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som skulle placeras 

till vänster om gjutfickan och vibratorn precis under i en plast 

även den i en plastficka. Se 

För att få bättre förståelse för hur produkten skulle komma att se ut tillverkades ytterligare två 

till för layout och utformning. 

Designmodellen tillverkades efter skisser i korrekt skala, gjord av skummaterial för snabb 

framställning. Modellen tillverkades för att erhålla en god känsla för storlek och formspråk. Efter 

ell två togs fram med hjälp av vakuumformning där gruppen tillverkade ett eget verktyg i trä. 

Man tog hjälp av Opido AB med framställningen och när modellen var färdig kunde man laborera mer 

hur man senare skulle gå tillväga 

med CAD. Modellen togs fram i transparant plast för att underlätta arbetet och direkt se 

spillutrymme. Efter några mindre justeringar på bland annat höjd erhölls ett tillfredställande resultat. 

Efter att gruppen nått önskat resultat vid modellbygget så var nästa steg i utvecklingen CAD-ritning. 

Det första som gjordes var att rita kåporna i den form som arbetats fram vid modellarbetet. Arbetet 

fortsatte med att ta fram de ingående komponenterna i dess rätta storlek för att vidare kunna 

igheter då kunskapen inom området 

var begränsad. Mycket tid gick åt för att måttsätta produkten så att en optimal layout erhölls.  

som diskussionsunderlag vid 

diskuterat den föregående 

ritningarna var färdiga kontaktades GT Prototyp AB som skrev ut ritningarna i SLS.       
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3.11 FMEA 

Gruppen valde att i sin FMEA-analys att utforska de fel som kan uppstå vid användandet av 

produkten. De områden som ansågs ha störst felmöjlighet var tätningen för fläkt, vibrator och 

kretskort. Felorsaken i alla fallen är att tätningen skulle läcka, detta skulle innebära att hela 

produktens funktion förloras. Vid montering görs ett täthetstest för att kontrollerna att fläkthuset 

inte läcker. Gruppen rekommenderar att användaren utför flödestester med tillkommande 

testutrustning. För att göra det möjligt att byta ut en separat komponent så är de avtätade var för sig 

vilket medför en besparing för företaget. Se bilaga XIII för hela FMEA analysen. För att göra 

produkten stöt och slittålig så har den tillverkats i PA6 + 15 % glasfiber, en kombination som ger ett 

stöttåligt material som förhindrar fläkten att gå sönder om den skulle tappas i marken. Se bilaga XIII 

för hela FMEA analysen. 

4 Valideringsprocess 
För att verifiera att projektgruppen nått upp till de ställda krav och mål för projektet gjordes en 

valideringsprocess. Processen innebar att gruppen stämmer av krav genom olika tester.  

4.1 Undersökning av komponenter 

Det första som gjordes när modellerna anlände från GT Prototyp AB var att kontrollera så att alla 

delar och komponenter passade. Två fel upptäcktes. Det första var att knappfästet var något stort 

och höll inte knappen på plats som önskat. Det andra var att filtergängan på frontkåpan var tre 

millimeter för lång. Detta betyder att gruppen kan göra produkten tre millimeter smalare vilket i sig 

var en goda nyhet. Detta är fel som ska korrigeras innan framtagning av ny prototyp. 

4.2 Tester 

De tester som genomfördes var för att stämma av om produkten nådde upp till de ställda kraven 

gällande luftflöde, vattentäthet, storlek och batteritid. 

4.2.1 Flödestest/ driftstid SR700 

Flödestestet innebar att gruppen testade vilket luftflöde som erhölls vid olika spänningsinställningar 

på kretskortet. Genom testet kunde gruppen konstatera att de önskade luftflödet angavs vid en 

strömförbrukning på 0.43 Ah. Batteriets driftstid erhölls genom att dividera strömförbrukningen med 

batteriets kapacitet. Gruppen konfigurerade testerna till 188 liter/minut, 13 liter över det angivna 

kravet på luftflöde för att uppnå Sundstöms interna säkerhetsmarginal. Batteritiden kommer att bli 

längre när produkten är tillverkad i korrekt material, detta då fläkthuset ska vara spegelpolerat vilket 

ger en finare yta och därmed ett lägre motstånd. Produkten kommer således ha bättre aerodynamik. 

 

 

 
1)  Driftstid: Ah/A  

4.2.2 Täthetstest 

För att testa om fäkthuset är helt tätat från vatten och förorenad luft så genomfördes ett täthetstest. 

Testet innebär att fläkthuset förses med ett undertryck som sedan skall hållas konstant utan läckage. 

Det resultat som fläkthuset visade var att det läckte lite mer än vad som tillåts, detta beror på att 

Flöde 
(liter/minut) 

Spänning 
(Volt) 

(Amperetimmar) Ström 
(Ampere) 

Driftstid1 

188  14.8 V 2.25 Ah 0.43 A 5 h 14 min 
238  14.8 V 2.25 Ah 0.69  3 h 15 min 
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fläkthuset är framtagit i SLS vilket medför att materialet sviktar och inte klarar av att hålla tätningen 

på plats. 

4.2.3 Storlek 

Eftersom gruppen strävade efter att utveckla en liten och kompakt produkt jämfördes storleken på 

SR 700 med konkurrenterna genom att räkna ut en ungefärlig volym. Resultatet som uppnåddes blev 

bra och det visar sig att produkten är minst på marknaden. SR 700 är 6 % mindre än minsta 

produkten och 56 % mindre än den största produkten på marknaden. 

Produktnamn Höjd Bredd Djup Area (cm
3
) 

Fiber metal fresh air 19 16 11 3344 

3M 19 30 10 5700 

Protector gul 15 36 12 6480 

Adflo 18,5 23 8 3404 

SF400 24 22 11 5808 

Pro flow 28 20 13 7280 

SR 700 12 24 11 3168 

 

4.3 Kostnadskalkyl  

Gruppen nådde inte upp till de mål och krav som satts för tillverkningskostnaden. Då kravet inte 

uppnåddes rekommenderar gruppen Sundströms att undersöka följande alternativ:  

• Ljudenheten kan integreras som komponent på kretskortet. 

• Utesluta vibratorn från fläkten. 

• Undersöka andra batterityper och monteringsmöjligheter. 

Kostnaden för tillverkningen av produkten blev 1647 kr räknat på 5000 sålda exemplar per år med en 

avskrivningstid på 7 år. Pay-offtiden för fläkten blir 3,75 år. Se bilaga XIV för kostnadskalkyl. 

4.4 Teknisk specifikation 

Projektgruppen gjorde en jämförelse mot de två standarder för att se om produkten når upp till de 

krav som ställs. 

 SR 700 EN 12941:1998 EN12942:1998 

Luftflöde 175 & 225 l/min ≥ 120 l/min - 

Batteri 14,8 V 2,25 Ah - - 

Drifttider vid 175/225 l/min: 5 h 14 min / 3 h 15 min ≥ 4 h ≥ 4 h 

Vikt med batteri och P3-filter 1100 g ≤ 3 500 g ≤ 3 500 g 

Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH - - 

Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH - - 

Varningsnivå lågt flöde < 175 l/min ≤ 175 l/min ≤ 175 l/min 
 
1) P3-filter är den högsta klasses inom partikelfilter. 

 

SR 700 klarar alla tekniska krav som ställs i standarderna.  



 
 

 

5 Resultat 
SR700 har utvecklats för att fylla det behov som identifierats på asbestsaneringsmarknaden. 
är en prisvärd produkt som är som håller den höga klass Sundströ

5.1 Produktbeskrivning

Fläkten har konstruerats på ett sådant sätt att den ska vara enkel att styra. Målet har hela tiden varit 

att utveckla en enkel semantisk produkt som underlättar användandet. Fläkten styrs genom en 

styrknapp som reglerar på/av och det driftsläge fläktmotorn körs i. Utformningen av produkten ska 

underlätta arbetet i trånga miljöer samt erbjuda goda bäregenskaper genom ryggkåpans 

ergonomiska form. Fläkten har konstruerats så att den ska vara vattentät. Genom olika tätningar har 

fläkthuset och all elektronik skyddat

dräneringssystem vilket låter vatten som trängts in innanför 

programmerat så att användaren varn

filtret blir igentäppt. Detsamma gäller om batteriet sjunker till en kritisk nivå.  Varningen utgörs av en 

piezo, som ger en ljudsignal, och en vibrator för att försäkra att användaren uppmärksammas i 

bullriga miljöer. Displayen är försedd med symboler som visar vilket driftsläge som fläkten körs i samt 

symboler för att indikera låg batterinivå och lufttillförsel. För att sk

oxidering används en tätning i materialet TPE

5.2 Valda lösningar 

Nedan presenteras de lösningar som valts för SR

materialval längre fram i resultatet

5.2.1 Batteri 

Batteriet består av fyra litiumjon

kopplat till ett kretskort och batteriets 

ladduttag finns även till förfogande för uppladdning

batterierna som återfinns i bilaga 

Batterikåporna svetsas ihop med ultraljud. Ultraljudet gör att kåporna vibreras så snabbt att 

friktionsvärme skapas vilket smälter samm

batterierna vid eventuellt läckage och väggen på batterilådan 

väggen finns även en skåra för sladdarna. 

 

SR700 har utvecklats för att fylla det behov som identifierats på asbestsaneringsmarknaden. 
prisvärd produkt som är som håller den höga klass Sundströms produkter är kända att göra.

Produktbeskrivning 

Fläkten har konstruerats på ett sådant sätt att den ska vara enkel att styra. Målet har hela tiden varit 

ntisk produkt som underlättar användandet. Fläkten styrs genom en 

styrknapp som reglerar på/av och det driftsläge fläktmotorn körs i. Utformningen av produkten ska 

underlätta arbetet i trånga miljöer samt erbjuda goda bäregenskaper genom ryggkåpans 

iska form. Fläkten har konstruerats så att den ska vara vattentät. Genom olika tätningar har 

huset och all elektronik skyddats mot vatten och fukt. Produkten har också utrustats med ett 

dräneringssystem vilket låter vatten som trängts in innanför kåporna att rinna ut. Kretskortet är 

programmerat så att användaren varnas när luftflödet sjunker under 175 liter/minut

filtret blir igentäppt. Detsamma gäller om batteriet sjunker till en kritisk nivå.  Varningen utgörs av en 

en ljudsignal, och en vibrator för att försäkra att användaren uppmärksammas i 

bullriga miljöer. Displayen är försedd med symboler som visar vilket driftsläge som fläkten körs i samt 

symboler för att indikera låg batterinivå och lufttillförsel. För att skydda batteriets kontaktpoler mot 

i materialet TPE. 

 

 

 

de lösningar som valts för SR 700. Se ritningar i bilaga XII samt

lval längre fram i resultatet för nedanstående text. 

litiumjonbatterier med ett genomsnitt på 14.8 V och 2.25 

atteriets två poler är kopplade till två kontaktskruvar i koppar. 

ande för uppladdning. Gruppen ritade upp ett kopplingsschema för 

na som återfinns i bilaga VII. Informationen är tagen från Celltech. 

Batterikåporna svetsas ihop med ultraljud. Ultraljudet gör att kåporna vibreras så snabbt att 

onsvärme skapas vilket smälter samman delarna. Skåran i batterilocket är till för att avtäta 

kage och väggen på batterilådan limmas fast i skåran med silikon

väggen finns även en skåra för sladdarna.  
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Under låsfunktionen finns en ficka där en fjäder är placerad för att trycka upp låsfästet. Hela batteriet 

monteras och programmeras av företaget Celltech.  

5.2.2 Display 

Displayen är utformad för att vara så liten som möjligt och fästes i frontkåpan. Displayen hålls på 

samma sätt som en hon/hankontakt. På displayen sitter tre pinnar som fästes i frontkåpans 

hålstolpar och hålls på plats med hjälp av lim. Under det rökinfärgade displayglaset sitter en etikett 

som visar diodernas funktioner. Se bilaga XV för etikett. 

5.2.3 Fläkthus 

Fläkthusets är utvecklat för att optimera luftflödet upp till masken. Fläkthuset består av två delar, en 

botten och ett lock. För att fläkten ska fungera krävs det att dessa två delar är helt tätade mot luft 

och vatten. Tätningen utgörs av en silikonring som löper i ett spår. För att uppnå de krav som ställt 

för luftflöde så krävs det att fläkthuset är fullgjutet, fritt från flytfel, skägg, smuts och andra defekter. 

På fläkthusets undersida avtätar man med smältlim.  

5.2.4 Frontkåpa 

Gruppen har valt att placera komponenterna i frontkåpan då detta förenklade monteringen. På den 

breda sidan av kåpan, runt filterhålet, är en vägg gjord för att kunna täta fläkthus från vatten och 

oren luft. Fläkthuset skruvas fast med fyra skruvar med en silikonring emellan. Vibratorn placeras i 

fickan med själva rotationsdelen fritt i det mindre facket . Runt fickan finns en vallgrav där 

smältlimmet appliceras, ett lock skruvas därefter fast och avtätas med hjälp av limmet. Ljudenhetens 

ficka består av fyra väggar som är utformade efter enheten. I botten sitter fyra distanser som 

stabiliserar, ljudenheten hålls på plats med hjälp av en stav från ryggkåpan. Kretskortsfickan har fått 

sin vinklade utformning för att optimera layouten (se layoutanalys i genomförande). I fickan finns två 

rader med fyra hål vardera där dioderna förs igenom. Kretskortet läggs på distanserna för att 

stabilisera kortet och skruvas även fast i två hål. När kretskortet är på platts tätas det med smältlim. 

Knappen förs in i fickan och hålls på plats mellan rygg- och frontkåpa. Knappfästet är konstruerat 

efter en knapphätta från SR 500 för att få synergieffekt och därmed slippa behöva investera i ett nytt 

formsprutningsverktyg. Kåpan är också försedd med sex stycken skruvhål för att skruva ihop rygg- 

och frontkåpa. 

På framsidan av frontkåpan sitter en skåra för ett klistermärke på produktens namn som gruppen 

designat. Se bilaga XV för klistermärken. 

5.2.5 Ryggkåpa 

På ryggkåpans smala ände finns ett fack för batteriet utformat. Batteriet förs in i facket och hålls på 

plats med hjälp av två skenor och en låsfunktion. Längst in i batterifacket sitter en tätning av TPE, där 

tanken är att kombinationen av de två material integreras vid formsprutningen. Tätningen skyddar 

batteripolerna och ladduttaget från att oxidera. Gruppen valde att placera tätningen på kåpan istället 

för på batteriet eftersom risken för nötning är större på batteriet då det är avtagbart. Innanför 

tätningen är två hål parallellt placerade där de två polerna nitas fast. Längst ut på batterifickas sitter 

även ett jack får låsfunktionen.  

Ryggkåpan är ergonomiskt utformad efter kroppens form. Två fästen är placerade på kåpan för att 

enkelt kunna fästa bältet. Mitt i mellan fästena finns ett spegelpolerat jack för klistermärke. Se bilaga 

XV för märke.  
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5.2.6 Bälte 

Bältfästena är utformade för att ha en tilltalande design och vara flexibelt så att den kan fästas runt 

med användaren midja på ett säkert och bekvämt sätt. Två flärpar är utformade för lätt montering på 

ryggkåpan.  

Själva bältet, det vill säga bandet från bältesflärparna måste vara i gummiliknande material och inte 

tyg då fibrer lätt kan fastna i detta. 

5.3 Montering 

Monteringsmanual av produkten hittas i bilaga XVI. 

5.4 Formspråk 

Projektgruppen har strävat efter att utveckla en produkt som ska passa in i Sundströms 

produktsortiment. För at nå upp till detta mål så har gruppen försökt att implementera de 

karaktäristiska drag som Sundströms produkter har. Detta kan i SR 700 ses i de färgval som gjorts 

samt den vågiga formen på produktens undersida. För att underlätta rengörning av fläkten så har 

den enbart konstruerats med plana ytor. 

5.5 Materialval 

För att produkten skulle uppfylla de tuffa saneringsförhållanden som den senare ska användas i 

undersöktes olika material. Nedan diskuteras de olika materialvalen till komponenterna. För att lätt 

kunna identifiera att produkten är från Sundstöm användes även färgerna blå (NCS S7020 R80B), 

orange (SS 019102 0080 - Y50R) samt svart (NCS 9500). 

På rygg- och frontkåpan behövdes ett slitstarkt material med hög hållfastighet och en bra blandning 

av kemiska och mekaniska egenskaper. Gruppen valde att använda sig av PA6 + 15 % glasfiber, ett 

polyamidmaterial blandat med glasfiber pga. materialets goda egenskaper. PA kan blandas med 

andra material för att stärka vissa egenskaper och med glasfiber erhålls förhöjd draghållfastighet och 

styvhet samt en bättre dimensionsstabilitet och lägre fuktupptagning (Svenska mekanförbundet, 

1984). PA ger ett bra skydd mot t.ex. aceton, lack, bensin då inga betydande angrepp görs. Kåporna 

kommer dock att bli något tyngre med glasfiberblandningen. Frontkåpan ska vara i färgen blå, NCS 

S7020. 

Ryggkåpan kombineras även med TPE, termoplastisk plast, en typ av gummimaterial som placeras 

runt batterifickans ladduttag och poler. Genom att göra detta avskiljs vatten och risken för oxidering 

minimeras. Materialet har hög slitstyrka (Svenska mekanförbundet, 1984) vilket var viktigt då 

batteriet kommer att nöta mot skyddet. Ryggkåpan ska vara i färgerna blå, NCS S7020 och orange, SS 

019102 0080. 

Till fläkthuset valdes PA6 + 30 % glasfiber för att göra komponenten styvare och något tyngre. Detta 

är viktigt för att inte självsvängning ska skapas mellan fläkthuset och fläktmotorn. Komponenten ska 

ha kulören svart, NCS 9500. 

Displayen skulle ha ett tilltalande utseende och materialet som valdes blev därför PA12 med en 

rökinfärgning. Materialet var ett givet val eftersom man samtidigt ville matcha SR 700 till dess 

produktfamilj med SR 500. PA12 har i stort sett samma egenskaper som PA6 som beskrivs ovan.  
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Vibratorlock behöver varken vara speciellt stöttåligt eller ha bra kemiskresistans eftersom det 

kommer att sitta skyddat inuti produkten. Här skulle antingen ABS (akrylnitril, butadien, styren-

monomer) eller PA fungera bra. ABS är billigare än PA men har dock sämre egenskaper. ABS har bra 

slagseghet, ythårdhet och är resistent mot alkohol, fett, syror med mera (Svenska mekanförbundet, 

1984).  Komponenten ska vara blå, NCS S7020 R80B. 

För att kunna svetsa ihop batterikåporna med ultraljud valdes en kombination av PC-ABS. Enligt 

Celltech som ska göra programmering, montering samt hopsvetsning är detta en av få möjliga 

kombinationer som kan användas. Ultraljudet gör att kåporna vibreras så snabbt att friktionsvärme 

skapas och smälter i samman delarna. PC och ABS har dock sämre kemisk resistans än PA6 + GF som 

används i front och ryggkåporna. Detta kan göra att materialet bleknar men eftersom batteriet sitter 

mot ryggen tycker projektgruppen anser ändå att detta är en bra lösning (Svenska mekanförbundet, 

1984). Batterilocken ska matcha med ryggkåpan och därmed vara blå, NCS S7020 R80B. 

Till batterilåset valdes PA6 som ska vara svart, NCS 9500. 

5.6 Inköpsstrategi 

Gruppen rekommenderar att Sundstöm ska tillverka komponenterna hos nuvarande leverantörer för 

att utnyttja skalekonomi. Genom att lägga komponenterna hos nuvarande leverantörer tror gruppen 

att en prissänkning på 5-10% kan göras på nya delar mot vad de egentligen skulle kosta. Möjligen kan 

en prissänkning på 10-15 % på de detaljer som har synergi med SR 500 åstadkommas.  

Inköp av de tekniska komponenterna såsom ljudenhet, vibrator, kretskort, knapp med mera bör 

undersökas i Asien eftersom mycket av detta är simpel, känd teknik.  

5.7 Förpackning 

SR 700 kommer att säljas med medföljande komponenter: 

• Partikelfilter SR710 

• Filterkåpa 

• Laddare 

• Flödestestutrustning 

• Användarmanualer 

5.8 Distribution 

SR 700 kommer att säljas genom Sundströms distributionsnätverk av återförsäljare som finns över 

hela världen. Dessa säljer i sin tur oftast direkt till slutanvändare dvs. saneringsbolag. I vissa fall säljs 

det till mindre butiker innan det säljs till slutanvändare.  

6 Slutsatser och reflektion 
Projektgruppen har under projektets gång utvecklat en filtrerande fläktenhet åt Sundström Safety 

AB.  Resultatet har blivit en färdig produktionsprototyp som vi efter detta projekt lämnar över till 

företaget för vidareutveckling. Gruppen ser stor potential i produkten och hoppas att den eller en 

modifierad produkt kommer finnas på marknaden inom några år. 

Projektet har varit mycket givande för gruppmedlemmarna. Att ta fram denna typ av produkter 

kräver ett stort och brett kunnande som gruppen tillängnat sig under projektets gång. Gruppen har 
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lärt sig allt från att analysera luftflödets aerodynamik för att optimera flödet till att strukturera 

layouten för att får en så liten och tilltalande produkt som möjligt. Projektgruppen har även fått 

möjligheten att granska Sundströms produktion närmare vilket har varit mycket lärorikt. 

Projektgruppen är mycket nöjd med resultatet som åstadkommits och även på det sätt gruppen har 

åstadkommit det. Gruppen har ställts inför många problem under projektets gång vilket har lett till 

svåra beslut. 
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