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Förord 

 

Följande rapport är  en slutrapport för den obligatoriska kursen Examensarbete, 15 hp 

på Elektroingenjörsprogrammet, 180 hp vid sektionen för Information, Data- och 

Elektroteknik (IDE) på Högskolan i Halmstad. 

 

Examensarbetet är utfört under våren 2012 i samarbete men Aqua Interiör i Laholm. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Ola Helgesson och VD Ulf  Oscarsson för att de har 

gett oss möjlighet att göra detta examensarbete och bistått med hjälp när det behövts.  

 

Under projektets gång har vi kommit i kontakt med Uwe Kalmbach på Osram i Tyskland 

som har bidraget med information angående uv-användning, ett stort tack till honom. 

 

Vi vill även tacka vår handledare på högskolan, Thomas Munther, för bra handledning 

under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

 

I det här projektet har uppgiften varit att rena vattnet i Aqua Interiör i Laholms egen 

tillverkade vattenmöbel med hjälp av uv-ljus. Dessa möbler hyr de ut till kunder för att 

kunna få ett lagom kallt vatten med eller utan kolsyra. Vattenmöblerna är direkt 

kopplade till det befintliga vattensystemet. Ett problem som de tidigare haft är att de 

inte kunnat ha sina möbler på sjukhus eftersom möblens beskaffenhet medför en ökad 

bakteriehalt i vattnet. 

Denna bakteriehalt kommer dock inte upp till den gräns som livsmedelverkets satt som 

icke tjänligt.  På sjukhus finns ett högre krav på vattnets kvalité där inga anmärkningar 

får finnas på vattnet. Vid uv-bestrålning hoppas man att detta problem kommer att 

lösas. 

 

Det har tagits fram en reaktor där vattnet uv-bestrålas i en spiral gjord av kvartsglas. Ett 

styrkort har tagits fram för att styra bestrålningen av vattnet och att ha kontroll på att 

inga problem med bestrålningen uppkommer.  

 

En display med touchfunktion har använts för att på ett snyggt sett presentera viktig 

information om lampans status och temperatur inne i reaktorn. Detta för att serviceman 

på vattenmöbeln ska få information på om lampan behöver bytas eller inte. En 

inloggning i systemet skapades för att förvissa sig om att inga obehöriga skulle ha 

möjlighet att radera den loggdata som skapas. Med touchdisplayen har man fått en 

gedigen känsla av kvalite och ny teknik.   

 

Användningen av detta uv-filter har resulterat i att vattnet har renats med ett positivt 

resultat. Förhoppningen är att en vidare utveckling på det här projektet kommer leda till 

en färdig produkt som kommer säljas/uthyras av Aqua Interiör i Laholm.  
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Abstract 

 

The objective with this project has been to purify water in the Aqua Interiör in Laholm 

proprietary water furniture using uv-light. These furnitures are rent out to customers to 

get moderately cold water, with or without sparkling. The water furnitures is directly 

connected to the water system. A problem with the water furniture is that it is not 

suitable for hospitals because there is an increased bacterial content in the water, 

however, below the prescribed limits. In hospitals there is a higher requirement for 

water quality. The objective with the uv-radiation is to solve this problem.  

 

A reactor has been developed in which the water is uv-radiated in a spiral made of 

quartz glass. A control system controls the radiation of the water and that no problem 

occurs during the radiation. 

 

A display with touch-function has been used to get an attractive way to present 

important information about lamp status and temperature inside the reactor. This is 

how the service personnel receive information on the lamp if it needs replacing or not. A 

log of the system was created to ensure that no unauthorized person would be able to 

delete the log data that is created. The touch-display made it a solid feeling of quality 

and new technology. 

 

The use of the uv filter has resulted in a positive result, with purified water. An ambition 

is that further development of this project will lead to a finished product that will be  

sold / out rented by Aqua Interiör i Laholm . 
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1Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Aqua Interiör i Laholm är ett företag i Laholm som bildades 2000. 

2008 invigde de sin nya vattenfabrik med försäljning, uthyrning, service av vattenkylare 

och möbeltillverkning. Då de har en egen tillverkning finns möjligheten att erbjuda en 

exklusiv design som är enligt kundens egna önskemål. 

 

Företaget har idag ca 700 kunder inom industriföretag, stat, kommun, kontor, 

detaljhandeln samt privatpersoner. Vattnet tas från befintligt vattensystem som finns i 

fastigheten där kylanläggningen placeras. I vattenmöbeln erbjuds 2 olika typer av 

vatten, kolsyrat kallt vatten  och en med enbart kallt vatten. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Företaget har under en tid velat utöka sin möjlighet att rena vattnet från bakterier mha 

av uv-ljus för att förfina vattenkvaliten. 

 

1.3 Syfte 

 

Syften med detta projekt är att förbättra vattenkvaliten på vattnet med hjälp av uv-ljus 

för att vattenmöbeln ska kunna användas där en väl tilltagen vattenkvalitet erfodras, typ 

sjukhus och äldre boende. Många individer som befinner sig på dessa platser har ett 

nedsatt immunförsvar, då krävs det att vattnet är av hög kvalite och utan anmärkningar.     
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1.4 Mål 

 

Målet med detta projekt är att ta fram en uv-reaktor som kommer uv belysa vattnet, för 

att eliminera bakteriers tillväxt. Provtagning kommer att ske före och efter 

bestrålningen.  

Förbättra resultatet vid prov på odlingsbara mikroorganismer. 22°C i tre dygn,  

metod SS-EN ISO 6222, utg 1, se bilaga 1. 

Förbättra resultatet på långsamväxande bakterier 7 dygn,  

metod SS-EN ISO 6222, utg 1 mod, se bilaga 1. 

Tillverka ett styrsystem för lampa, kranar, temperatursensor och uv-sensor. 

Logga lampans brinntid, samt möjlighet att nollställa brinntiden vid lampbyte. 

 

1.5 Kravspecifikation 

 

Ta fram en tank där vattnet kan bestrålas. Installera uv-lampa samt temperatursensor 

och uv-sensor . 

Uv ljuset skall förbättra resultatet vid prov på odlingsb. mikroorg. 22°C i tre dygn, 

metod SS-EN ISO 6222, utg 1, se bilaga 1. 

Uv ljuset skall förbättra resultatet på långsamväxande bakterier 7 dygn, 

metod SS-EN ISO 6222, utg 1 mod, se bilaga 1. 

Tillverka ett styrsystem för lampa,  kranar, temperatursensor och uv-sensor.  

Logga lampans brinntid, samt möjlighet att nollställa brinntiden vid lampbyte. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi ansvarar inte får någon yttre design på vattenmöbeln. 

För hållfasthetsberäkningar på befintlig materiel ansvaras ej. 

Inga förbättringar av befintligt passivt filtersystem. 

Projektgruppen står inte för några kostnader. 

Vi avstår från allt elsäkerhetsansvar. 
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2 Förstudie 

 

Människan behöver vatten för att kunna leva och man har alltid strävat för att ha ett så 

rent vatten som möjligt för att dricka. Ett sätt för att få ett renare vatten är att uv-

bestråla vattnet. Hade man uv-bestrålat vatten under parasit utbrottet i Östersund 2011 

hade det antagligen inte blivit något utbrott alls. 

2.1 Generellt om Uv-strålning 

 

Uv-ljus är elektromagnetisk strålning med en våglängd som ligger mellan 100-400 nm 

precis under det synliga ljuset. Det synliga ljuset har en våglängd från 400 till 780nm. 

Uv-ljus delas in fyra olika grupper. 

 

1. Uv-a (315 – 400 nm) 

2. Uv-b (280 – 315 nm) 

3. Uv-c (200 – 280 nm) 

4. Vakuum Uv (100 – 200 nm) 

 

Gränserna för uv-ljus är rätt så flytande, de här gränserna är tagna från International 

Ultraviolet Association [1]. På bild 1 nedan ses en överblick av våglängder och vilket ljus 

det ger. 

 

Uv-a strålningen är den minst energirika delen av uv-spektrat och är den del som utgör  

största delen av uv-strålningen från solen. Uv-a gör pigmentet i huden mörkare, tränger 

också ner i huden och kan orsaka hudcancer. Den gör också att huden åldras i förtid [2]. 

 

Uv-b strålningen är mer energirik och gör att vi bränner oss om vi solar för mycket [2]. 

Den kan också ge upphov till hudcancer. Den kortvågiga delen av uv-b har också en liten 

påverkan för inaktivering av bakterier och virus [3]. 

 

Uv-c är den del av uv-spektrat som används till största del för uv- desinfektion t.ex. inom 

bestrålning av vatten, luft, dammar och tandborstar. Detta pågrund av att denna del har 

den största negativa påverkan på bakterier och virus. Uv-c är också väldigt farligt för 

människor och kan ge förändringar på vårt DNA [1]. 

 

Vakuum uv kan bara användas i vakuum och den bromsas effektivt upp i luft. Därav har 

den fått sitt namn. 
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Bild 1. Överblick av våglängder och vilket ljus det ger. 

 

 

Historia 

 

Att uv-ljus har en renande effekt på vatten upptäckte man redan på slutet av 1800-talet. 

Redan 1906 kom den första installationen av Uv-desinfektion för dricksvatten i full skala i 

Marseille. I USA installerades Uv vid flera vattenverk under 20-talet. Uv desinfektionen 

övergavs nästan helt under 30-talet, antagligen för att man då började använda sig av klor 

i stor utsträckning för att rena vattnet och för att det fanns en hel del brister i tekniken vid 

Uv-strålning. Under 90-talet fick man ett genombrott, man upptäckte då att uv var 

effektivt mot bekämpning av cryptosporidium och giardia. Dessa två mikroorganismer är 

mycket resistenta mot klor och ett antal sjukdomsutbrott orsakade av dessa hade inträffat 

under denna period. 

När det gäller användning av uv-desinfektion i Sverige har intresset stadigt växt sedan 

mitten av 1990-talet. Grundvattenverken var först med uv-anläggningar i Sverige och 

installerade den 1995 i ett ytvattenverk i Karlshamn. Sedan dess har medvetandet om 

risker som kan uppstå vid klimatförändringar och extremväder bidraget till ökande av 

intresset för uv-bestrålning. Efter parasitutbrotten i Östersund och Skellefteå 2011 har uv-

anläggningarna ökat markant.  

Historia är hämtad från ”Parasitutbrott leder till uv-boom” [4]. 

 

Dagens vattenrening med uv-ljus 

 

Dagens användning av uv-ljus för rening av vatten för småskaligt bruk kan se ut på 

följande sätt. Man använder sig av någon sorts av lågtryckslampa som man har inkapslat 

i en kvartsglas behållare. Utanför denna behållare låter man vattnet rinna och uv-strålas. 

Allt kapslas sedan in i ett rör av rostfritt stål. Man har oftast någon uv-sensor för 

mätning av uv-ljuset så att man har kontroll på att lampan fungerar som den ska. 

Lågtryckslampan avger nästan allt sitt ljus vid våglängd på 254 nm. Bild 2 nedan visar 

hur en sådan här uv-anläggning kan se ut. 
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Bild 2. Denna bild illustrerar hur en uv-reaktor kan se ut, pilarna är vattnets riktning och i mitten placeras 

uv-lampan i en tub av kvartsglas. 

 

 

Vid uv-bestrålning av vatten finns det en hel del att tänka på t.ex vattenflödet, vattnets 

genomtränglighet, vilken uv-lampa som ska användas, om vattnet lämnar avlagringar, 

dimensionering av uv-behållare, tänd tid på uv-lampan och uv-lampans försämring efter 

tid. 

 

Vid drift kommer det behövas fortsatt kontroll på uv-lampan om den lyser tillräckligt 

och när den ska bytas. Är kvartsglaset rent eller har det blivit massa avlagringar från 

vattnet. Är flödet på vattnet på den nivån som uv-desinfekteraren är gjord för och har 

vattnet samma uv transmittans. Om någon av dessa parametrar inte stämmer kan detta 

medföra att vattnet inte blir tillräckligt rent. 

 

Uv-c lampor 

Som nämnts tidigare i stycket är det uv-c ljuset som är mest effektivt för inaktivering av 

bakterier och det är framför allt våglängder som ligger på mellan 255-265 nm som har 

visats sig mest effektiva. Man brukar annars räkna med att det bakterie skadliggörande 

området ligger mellan 220-320nm. Lågtryckslampan är tillverkad så att den avger 

nästan 90% av sitt ljus vid 254 nm och detta är tillräckligt nära gränsen för det mest 

effektiva området [5]. I bild 3 nedan ser vi en typisk fördelning på hur lågtryckslampan 

avger sitt ljus. 
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Bild 3. Fördelningen av uv-ljuset som en lågtryckslampa ger ut. 

 

Vid val av uv-lampa för desinfektion av vatten måste man redan från början veta vilket 

mål man har med reningen, vilka bakterier som ska elimineras och vattnets flöde . Här 

nedan i tabell 1 ser vi vilka bakterier som elimineras med upp till 90% , uträkningen 

görs med nedanstående beräkning.   

 

        
                         ( )                          ( )

                     (   )
 

 

Bakterie UV-dos (Ws/m^2) 
Bacillus (vegetative) 32 

Bacillus (spore) 118 

Escherichia coli 45 
Enterob. cloaca 64 

Legionella 15 
Lepotospira 20 

Micrococcus 80 
Salmonella 43 

Herpes virus 57 

Paramyxovirus 35 
Tabell 1. Överblick av hur hög uv-dos som behövs för att eliminera 90% av vald bakterie. 

 

Vid eliminering av bakterier dör de inte, utan att man gör bakterierna sterila så de inte 

kan föröka sig. Pga detta blir de ofarliga. I tabellen ovan såg vi hur stor uv-dos som 

behövdes för att eliminera 90%. För att eliminera 99%  får man öka uv-dosen med en 

faktor 2 och vill man ha 99.9% får man använda sig av en faktor 3 av de värden som 

visades i tabell 1 [6]. 
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Fördelar: 

 Uv-desinfektion (med tillräcklig dos) ger en effektiv inaktivering av bakterier, 

parasiter och virus. 

 

 Uv ger normalt inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet eller bildning av 

desinfektionsbiprodukter. 

 

 Uv-desinfektion har relativt låga investerings- och driftkostnader jämfört med andra 

processer (möjligen med undantag av klorering). 

 

 En Uv-anläggning är relativt okomplicerad att driva och kräver i princip endast 

mätning av två parametrar (intensitet och flöde). 

 

 En Uv-anläggning är relativt kompakt och kan ofta enkelt byggas in i en befintlig  

anläggning. 

 

 Driften av anläggningen kräver inga insatskemikalier, i vissa fall med undantag för 

små mängder tvättlösning. 

 

Nackdelar: 

 Eftersom det inte är möjligt att mäta uv-dos direkt får man förlita sig till indirekta 

mätningar som intensitet, flöde och ev. Uv-absorbans. 

 

 Om man har ett vatten som ger problem med beläggningar på kvartsglas och 

sensorfönster kan driften bli relativt arbetskrävande. 

 

 Vissa uv-lampor innehåller kvicksilver och kan därmed utgöra en arbetsmiljörisk om 

en lampa krossas och en risk för förorening av vattnet om även kvartsglaset skadas. 

 

 Vid höga uv-doser och ett vatten med hög halt humus eller annat organiskt material 

finns risk för att uv-ljuset bryter ned ämnen så att lättnedbrytbara och/eller i vissa fall 

luktande ämnen skapas. 

 

 Uv-anläggningen och dess elektronik kan vara relativt känslig för korta strömdippar 

och strömspikar vilka kan ge driftproblem resp. skador på elektroniken. 

 

 Vid användning av uv-ljus finns teorier om att bakterier organismer blir resistenta 

mot uv. Att det bildas mutationer av dessa som är mer resistenta och att det bildas mer 

motståndskraftiga bakterier [7]. 

 

För och nackdelarna är hämtade från Råd och riktlinjer för uv-ljus vid vattenverk 

[3], förutom den sista punkten under nackdelar [7]. 
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2.2  Styrning av system 

 

Det har valts ut två möjliga alternativ för att styra systemet, PLC och mikroprocessor 

2.2.1 PLC 

 

PLC är en förkortning och står för, Programming Logic Controller.  

 

PLC:n togs fram på 70-talet för att underlätta elektrikernas reläkopplingar, det var inte 

lätt att hålla reda på tusentals reläer som behövdes på större industrier. För att göra en 

mindre justering var man tvungen att koppla om alla de reläer som skulle innefattas i 

förändringen. Detta var ett övermäktigt arbete för de elektriker som jobbade.  Med hjälp 

av en PLC kunde man nu programmera denna för att styra alla reläer utan att flytta om 

några kablar. Allt styrdes sedemera från styrsystemet i PLC:n 

Programmet som snabbt blev populärt bland elektrikerna var Ladder Logic, vilket var 

uppbyggt som ett schematisk bild av relälogik. Andra program har sedan blivit med 

vanliga. 

PLC:n har utvecklats och innefattar idag inte bara styrning av reläer utan klarar av såväl 

analoga I/O och nätverkshantering osv. 

 

 

PLC:n är anpassad för att klara tuffa industriella miljöer, då dessa platser kan vara både 

dammiga och fuktiga . Systemet är även utvecklat för att klara elektriska störningar och 

vibrationer.  

De flesta systemen kan på ett enkelt sett byggas på med nya I/O under förutsättning att 

man har plats [8]. 

 

Fördelen med en PLC är att den på ett enkelt sett går att bygga på, stryktålig, stabil 

Nackdelen är att en PLC tar mycket större plats än motsvarande mikroprocessor. 

Priset är också en stor nackdel  då det blir flera gånger dyrare. 
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2.2.2 Mikroprocessor 

 

Mikroprocessorer började tillverkas när man kunde få in tusentals transistorer i ett litet 

chip. 

För att kunna få en smidig och praktisk användning av processorn behövde man lägga 

till lite andra funktioner t.ex. timers, minne, I/O och A/D omvandlare. Allt detta 

integrerade man i en och samma krets och fick på en väldigt liten yta, en produkt som 

klarade av avancerade beräkningar och funktioner.  

 

PIC processorn är väl beprövad och har använts i många år inom industrin, mycket 

beror på dess breda användningsområde, tillgången på billiga utvecklingsverktyg samt 

ett lågt pris på kretsarna. 

 

En PIC kan man programmera med flera olika programmeringsspråk, PASCAL, C, BASIC  

eller assembler. Koden kompileras sedan för att skickas till processorn. Dagens PIC-

processorer kan man på ett enkelt sätt programmera om, då de använder flashminne [9]. 

 

Fördel med en mikrokontroller är det klart lägre priset, sitt breda användningsområde. 

Kräver liten yta. Möjlighet att använda olika utvecklingsverktyg 

Nackdel: inte så stryktålig som en PLC, kräver externa reläer vid större strömmar. 
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2.3 Strålningsreaktor 

 

För att belysa vattnet har två alternativ tagits fram. 

 

 Spiral  

 Tub  

 

Bägge alternativen är menade att använda sig utav kvartsglas då vanligt glas inte släpper 

igenom uv-strålning vilket kvartsglas gör väldigt bra. Kvartsglas är ungefär tio gånger 

dyrare än ett vanligt glas detta på grund av att det vid tillverkning går åt mycket energi 

för att hetta upp och smälta kvartsanden. Kvartsanden smälter vid en temperatur av 

1720 °C men måste komma upp ändå till 2000 °C för att bearbetas [10]. 

Kvartsglaset är ett relativt ungt material och kallas ibland för rymdålderns material. Det 

har helt otroliga egenskaper när det handlar om temperaturchocker, ljusledning och 

sterilitet detta enligt Leif Lundberg i en intervju i Ny teknik 10 maj 2000 [11]. 

Kvartsglasets beskaffenhet gör att det tål extremt höga temperaturer, det är ett så kallat  

inert (motståndskraftigt) material, samt optiskt rent, vilket ger ett stort 

våglängsspektrum för transmission [12]. 
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2.3.1 Spiral och tub 

 

Första alternativet är två st. rör av glas som ligger ovanpå vandra och bildar en spiral 

enligt bild 4a. 

Inuti denna spiral placeras uv-lampan som bestrålar vattnet. 

På detta sätt kan båda stilla vatten och kolsyrat vatten bestrålas med samma uv-lampa. 

Spiralen med lampa placeras i en stålkammare för att förhindra strålningen att sprida 

sig.  

  
Bild 4a. Kvartsglas spiral ritad i Solid Works. 

Alternativ två, bild 4b är en tub av glas som uv-lampan placeras i. Denna glastub 

placeras i en stålkammare. 

Mellan stålkammaren och tuben kommer vattnet att passera. Vattnet har sitt inlopp i 

nederkant och utlopp i ovankant. Detta alternativet innebär att två tuber behövs för att 

kunna bestråla båda stilla vatten och kolsyrat vatten var för sig.  

 
Bild 4b. Kvartsglas tub ritad i Solid works  
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Arbetet med systemet delades upp i två delar, en reaktordel och en styrsystemdel. Pga. 

leveranstiden på kvartsglaset drog ut på tiden, så utvecklades reaktordel och 

styrsystemet parallellt.  

3.2 Reaktor 

 

En förutsättning för att kunna få klart det här projektet i tid var att framtagningen av 

reaktorn fick en hög prioritet. Vetskapen om att tester på vattnets renlighet tar tid, och 

att detta var ett måste för att projektet skulle lyckas.  

Efter inhämtad information om hur uv-bestrålning fungerar, togs det fram två förslag på 

hur detta skulle genomföras (tub vs spiral).  

 

Vid bestämning av vilken metod som skulle användas togs det hänsyn till vilka av de här 

två metoderna som är bäst med hänsyn till eliminering av bakterier, pris, och hållbarhet 

samt beställarens önskemål. Vid jämförelse mellan reaktorerna och deras uv-dos har det 

efter uträkningar visats att tuben har en högre uv-dos än spiralen. Även om spiralen inte 

har lika bra uv-dos är den fullt tillräcklig för att eliminera bakterier.Beräknade värden 

finns i bilaga 4. En sak som måste beaktas är att vid användning av tub kan vattnet bli 

stillastående i vissa delar. Vilket medför att det lättare bildas beläggningar på glaset och 

medför att vattnet bestrålas olika. Detta problem finns inte med spiralen. När det gäller 

rengöring av glaset har tuben en fördel då det är lättare att komma åt. 

Priset på tuben kommer bli dyrare på grund av att 2 glastuber måste användas, två 

lampor, två uv-sensorer och två stålbehållare.  

 

Spiralen valdes för detta projekt pga. strålningen på vattnet blir jämn och vid 

användning av tub finns större risk att det bildas beläggningar som skyddar vattnet från 

att uv-bestrålas. Risken finns också att beläggningar lossnar och hamnar i dricksglaset.  

Kostnaden är också lägre både initialt och vid service på kylanläggnignen. Dessutom ses 

det som större risk vid användning av tub att det ska bli någon läcka som kan orsaka fel 

på elektroniken. Beställaren hade även önskemål att denna metod skulle användas. 

 

Tillverkningen av kvartsglas gjordes på Glasteknik aku AB. Detta är ett svenskt företag 

som har specialiserat sig på att ta fram lösningar för industrin där all slags glas är 

inblandat, t.ex. kvartsglas tillverkning. Spiralens utseende togs fram i CAD programmet 

Solid Works, bild på denna finns i bilaga 5. 

 

Reaktordelen består av en strålkammare, lysrör, Uv-sensor, temperatursensor och 

kvartsspiral. Strålkammarens funktion är att skydda att farligt uv-ljus träffar människor 

eller material som är känsligt mot uv-ljus. Strålkammaren är gjord i rostfritt stål 
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eftersom som detta tål uv-ljus och inte släpper igenom något ljus. Dessutom ska den inte 

släppa ifrån sig partiklar som hamnar på kvartsglas vilket kan göra att bestrålningen av 

vattnet blir sämre.  

 

Uv-lampan som kom att användas är 18W lågtryckslampa från Osram. Denna ger ut en 

uv- effekt på 5.5W vid 254nm vilket är beräknat att vara fullt tillräckligt för att eliminera 

(bakterier) med hänsyn till utförandet av spiralen och de beräknade flödet på ca två 

l/min. 

 

I uv-reaktorn placeras en uv-sensor samt en temperatursensor. Uv-sensorns uppgift är 

att kontrollera när lampan lyser tillräckligt för att vattnet ska kunna bestrålas med 

tillfredställande dos. När rätt nivå är nådd ska mikroprocessorn öppna magnetventilen 

så att vatten kan flöda. Den har också till uppgift att kontrollera när lampan behöver 

bytas. Temperatursensorns uppgift är att kontrollera  att temperaturen i reaktorn inte 

blir för hög. Dessa sensorer placeras på ett kretskort som placeras utanpå 

strålkammaren. Det har borrats två hål i denna för att sensordelarna på de två 

sensorerna ska hamna på insidan av strålkammaren. På kretskortet placeras också en 

förstärkare som höjer upp spänningen från uv-sensorn. Detta för att sensorn ger ut så 

låg signal. Matningsspänning till detta kort kommer från styrkortet och utsignalerna går 

till analoga ingångar på prossessorn. 

 

 

Temperatursensorn som kom att användas i detta projekt är en LM-35D från National 

Semiconductor. Den har ett temperaturspann mellan 0-100 °C, drar bara 60  µA , 

behöver ingen extern kalibrering eller trimmning och har en nogrannhet på ±¼ °C vid 

rumstemperatur. Temperatursensorn utgång är linjär med en förändring på 10mV/°C. 

[13]. Priset är väldigt fördelaktigt.  

 

 

Uv-sensorn  SG01S från Sglux. 

Sglux är ett företag som har valt att inrikta sig på just Uv-ljus vilket borgar för 

högkvalite. Utbudet av uv-sensorer är inte annars så stort på marknaden. Sglux har flera 

dyrare alternativ att välja mellan. Dessa var dock inte av intresse på grund av det höga 

priset.  

SG01S är en bredbands fotodiod med möjlighet att detektera uv-a  uv-b  uv-c ljus. 

Spannet är mellan 210 nm och 380 nm. Känsligheten är som bäst vid 285 nm, Sensorns 

arbetsområde är mellan -25°C till 70°C [14]. 

Direkt i anslutning till sensorn måste en OP-förstärkare placeras för att förstärka den 

svaga signal som kommer från sensorn.  En rekommendation på OP-förstärkare finns i 

databladet för sensorn, OPA2336  från Texas Instruments. 
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Uv-reaktorn hålls upp av ett fäste som skruvas fast i väggen inne i vattenmöbeln. Detta 

fäste har tillverkats av 2.5 mm plåt i svart stål. Det har borrats ut hål och fräst ut ett stort 

hål med hjälp av ett rundmatningsbord placerad i nc-maskin. Detta fäste har sedan 

bockats och slipas för att få den aktuella formen. Materialet har sedan blästrats för att få 

en finare yta. Strålreaktorn som har köpts färdigtillverkad har försetts med ett lock dels 

för att hindra uv-ljuset att spridas och dels för att fungera som fäste för spiral och uv-

lampa. Locket har tillverkats i vanligt svart stål och svarvats fram. Se bild 5 för att lättare 

förstå sammansättningen. 

 

 

 

 
Bild 5. Bilder  på uv-reaktorn som användes i projektet uppritad i Solid Works. 
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3.3 Styrsystem 

 

Själva hjärnan i styrsystemet är processorn, det är den som har information på om uv-

lampan fungerar som den ska. Det är också den som kontrollerar om någon knapp är 

nedtryckt och vattnet ska flöda. Processorn har också kontroll på temperaturen och det 

är den som styr vad som ska visas på displayen. Vid val av processorn togs det hänsyn 

till vilken miljö den skulle arbeta i, storlek samt kostnaden av denna. 

 

Systemet kommer att placeras i kontorsmiljö och krav på industrimiljö är inget som 

kommer bli aktuellt. Där systemet placeras finns inga kraftiga elektroniska störningar. 

Utrymmet där processorn ska placeras är också begränsat och där kommer PIC:ens 

mindre storlek passa väl in.  

 

Även kostnaden på PIC-processorn är lägre än för en PLC. Utifrån dessa kriterier valdes 

därför PIC:en. Mer information om PIC:en finns i bilaga 2. Angående utvecklingsverktyg, 

så finns det väl beprövade program för att programmera PIC-processorer. 

 

PIC processorn måste matas med 3.3 volt likspänning, spänningen får den från en 

spänningsregulator som drar ner spänningen från 12 till 3.3 volt. Det finns ytterligare en 

spänningsregulator som drar ner spänningen från 12 till 5 volt . 12 voltspänningen 

kommer från ett switchat 12 volt likspännings nätaggregat som matas med fas 

spänningen 230 volt. Regulatorerna är placerade på styrkortet. 

På styrkortet finns i huvudsak reläer för styrningen av matningen av 230 volt till 

magnetventiler och uv-lampa. Det finns också transistorer, som finns för att styra 

reläerna eftersom PIC-processorn inte klarar så höga strömmar för att slå om reläerna. 

En komponentlista finns med bland bilagorna, bilaga 9. 

Kretskorten skapades med DesignSpark PCB version 3, Detta är ett populärt PCB 

(Printed Circuit Board) program från RS components.  

Möjligheten att skapa egna kretsschema och kretskort är enkelt och genomtänkt,  

Autoroutingen är inte lika väl utvecklad som i tex Cadence/ORCAD.  

Detta fick kompletteras manuellt för att undvika banor på båda sidor av kortet.  

Resultaten av kretsschema och kretskort finns i bilaga 6, 7 och 8.   
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3.4 Programmering av processorn 

 

Visual TFT används för att implementera den grafiska biten av displayen. Detta program 

förenklar utplaceringen av bilder och knappar, på detta sett kan man skapa olika 

”skärmar” (se bild 6) som visas på displayen.Varje knapp eller bild skapar ett objekt som 

sedan går att förändra som man själv vill. Vid kompilering förs alla dessa objekt över till 

mikroC PRO  där programmeringen sedan utförs till styrsystemet. 

 

Som namnet beskriver så är det valda programmeringsspråket C. Dessa två program har 

utvecklats av samma företag. Programmeraren finns även för Pascal och Basic, dessa har 

samma kompabilitet med Visual TFT. 

 

 

 
Bild 6. Här visas de tre sidor som skärmen har, välkomstsidan, inloggningssidan och servicesidan. 

 

 

MikroC PRO har används vid programmering av processorn. I projektet har det används 

två st timer interupts det ena är till för att kontrollera hur lång tid lampan varit igång. 

I timerinterrupt1 avläses tempgivaren samt uvsensorn. Tempgivaren har två stycken 

gränsvärden, det första gränsvärdet bryter vid 45 °C. Når temperaturen upp till detta 

värde så stängs lampan av. Det går fortfarande bra att ta vatten och lampan kommer att 

tändas men släcks direkt igen då temperaturen överstiger 45 °C. Den andra gränsvärdet 

ligger på 70 °C och här stängs funktionerna av för att skydda systemet, uv-sensorn max 

temperatur är 75 °C. När temperaturen kommer under 70 °C igen är systemet åter i drift.  

 

Detta timerinterrupt hanterar också om någon knapp för att ta vattnet har blivit 

intryckt. Om så är fallet tänds uv-lampan, när sedan uv-sensorn ger ut tillräckligt hög 

spänning till PIC:en, vilket är 1.7 volt tänds en indikationslampa som visar att det är fritt 

fram att ta vatten (1.7 volt värdet har bestämts efter laborationstest på uv-sensorn samt 
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efter en bedömning med hänsyn från vattenproverna). När någon knapp tryckts ner 

samt indikationslampan lyser kommer magnetventilen som är kopplad till den knappen 

att öppnas och vatten kan tas från möbeln.  

 

De här funktionerna kontrolleras hela tiden med hjälp av timeravbrott 2. För att lättare 

förstå flödet i programmeringen finns ett flödesschema i bilagorna, 

bilaga 3. 

 

 

Utformningen av displayen visas på bild 6. 

Som synes finns det 3 olika sidor. 

Den första är en välkomstbild som man kommer ifrån genom att bara klicka på valfritt 

ställe på displayen.  

På andra sidan krävs att man slår in rätt kod för att tillgång till informationen. 

Tredje sidan är till för servicepersonal för vattenmöbeln för att se om lampan behöver 

bytas. Där ses bland annat hur länge lampan varit tänd och hur många gånger den tänts, 

detta går även och nollställas vid byte av lampa. På bild tre ses också temperaturen inne 

i reaktorn och om uv-lampan lyser. 

 

3.5 Provtagning av vatten 

 

Dricksvattnets kontroll före och efter uv-bestrålning har gjorts av en opartisk 

organisation (Anticimex). Detta för att se om vattnet blivit renare och se om projektet 

har lyckats. I dessa tester mäter man bland annat antalet aeroba bakterier samt kollar 

om det finns E coli eller några andra koliforma bakterier. 

 

De aeroba bakterierna mäts i antalet kolonibildande enheter/ml vatten. Aeroba 

bakterier är bakterier som behöver syre för att leva. Om dessa bakterier finns i vattnet 

behöver det inte betyda att det är farligt att dricka vattnet. Däremot om det finns många 

av dessa bakterier kan detta göra att vattnet kan smaka dåligt eller vara illaluktande. För 

att göra tester på de aeroba bakterierna i vattnet tillsätter man ett näringssubstrat i 

vattnet och förvarar det i ett förbestämt antal dagar i konstant temperatur. Efter detta 

räknar man på antalet kolonibildande enheter i vattnet. 

 

Anledningen till att man mäter de koliforma bakterierna och E coli bakterierna är för att 

dessa bakterier finns i avföring från djur och människor. Att de här bakterierna finns 

behöver inte säga att vattnet är dåligt men det kan indikera att det kan finnas 

sjukdomsalstrande (patogena) mikroorganismer. De patogena mikroorganismerna är 

omständiga och kostnadskrävande att mäta. Av den anledningen mäter man Ecoli och de 

koliforma bakterierna. De sjukdomar som kan spridas med dricksvatten är framför allt 

olika mag- och tarmsjukdomar [15]. 
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Fem tester gjordes för att mäta skillnaderna. 

 

Test1: 

 För att se hur rent vattnet är i möbeln utan uv-bestrålning. 

Förfarande: Vattnet får passera genom möbeln utan att det renas med hjälp av uv-ljus. 

Den enda reningen som sker är den som fås genom kolfiltret i möbeln.   

 

Test2:  

Detta för att se hur bra uv-reningen fungerar när lampan varit kall. Anledningen till de 

två extra sekunderna är att enligt gjorda tester tar det så långt tid innan lampan når en 

stadigare effekt. 

Förfarande: Lampan tänds och vattnet får passera genom spiralen när allt vatten som 

inte har bestrålats passerat kranen plus ytterligare två sekunder tas vatten för analys. 

 

Test3:  

Enligt tillverkaren av lampan kan det ta upp till tre minuter innan lampan når full effekt. 

Förfarande:Lampan har varit tänd i tre minuter och vatten har tagits under tiden. Efter 

dessa tre minuter tas ett test. 

 

Test4:  

För att kontrollera lampans effektivitet från att varit varm för att sedan fått svalna i 5 

minuter och sätt igång direkt igen. 

Förfarande: Lampan har varit släckt i fem minuter och inget vatten har tagits. Allt 

vatten i spiralen har bestrålats. Lampan startas och två sekunder senare tas vatten från 

möbeln. 

 

Test5:  

För att se hur rent vattnet är direkt från kranen i fastigheten. 

Förfarande:Vatten tas från vattenkranen där möbeln kopplats in under vårt test. 
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4 Resultat 

 

Projektet har resulterat i att bakteriernas och mikroorganismernas nivå från tagning av 

vatten från vattenmöbeln har blivit väsentligen lägre än före det att uv-filtret lagts till.  

 

4.1 Styrsystemet 

 

Målet var att ta fram ett styrsystem som satte igång en uv-lampa när någon vill ha 

vatten, den skulle också ha koll på om lampan fungerade som den ska för att vattnet ska 

kunnas renas. Styrsystemet ska också ha kontroll på hur länge lampan varit tänd och hur 

många gånger den tänts. För att lösa de här har det används en 32-bitars PIC som har 

programmerats för att lösa detta, informationen om denna PIC finns i bilaga 2. Det har 

används en Uv-sensor för att ha kontroll på när vatten kan tas och att lampan fungerar. 

Det används också en temperatursensor för att kontrollera att temperaturen inne i 

reaktorn inte blir för hög så att Uv-sensorn tar skada.  

 

Projektets mål ses nedan. 

 

 Ta fram en behållare där vattnet kan bestrålas. 

 Installera uv-lampa samt temperatursensor och uv-sensor 

 Tillverka ett styrsystem för lampa, kranar, temperatursensor och uv-sensor. 

 Logga lampans brinntid, samt möjlighet att nollställa brinntiden vid lampbyte. 

 Förbättra resultatet på odlingsbara mikroorganismer. 22°C i tre dygn samt förbättra 

resultatet på långsamväxande bakterier 7 dygn. 

 

Alla kraven har uppfyllts enligt gällande kravspecifikation.   

 

  



Uv-ljus som vattenrening i kylanläggning  Roger Borgström & Daniel Enesten 

22 

 

 

4.2 Vatten 

 

För att få ett renare vatten i möbeln har det används en 18W uv-lampa vilken har 

omslutits av en ihågig spiral av kvartsglas  där vattnet passerargenom. Kvartsglas som 

spiralen är gjord av har väldigt bra transmittans av uv-ljus. Tester på vattnets kvalitet 

har gjorts av en oberoende part Anticimex. 

 

I provresultaten har de visat sig att vattenkvaliten har blivit mycket bättre än innan uv-

filtret började användas. Resultaten visades bland annat hur mycket vattenmöbeln 

försämrade det befintliga vattnet som kom från kranen innan uv-lampa började 

användas. Det kan dock sägas att denna vattenmöbel som vi använde oss av, inte har 

renats på länge och att filtret borde ha bytts ut. Detta var en fördel för detta projekt 

eftersom det då visade hur bra den implementerade uv-reningen fungerade.  

 

De tre test som gjordes med Uv-lampan ingång var klart godkända. Det bästa av dessa 

tre, var det då lampan varit igång i mer än tre minuter och full effekt enligt tillverkaren 

av lampan nåtts. De två andra var också bra men hade något högre värden på de 

långsamväxande bakterierna samt de odlingsbara mikroorganismerna. Dessa var ändå 

klart under givna gränsvärden för vad gränsen för tjänligt med anmärkning går. 

 

 

I livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten [16] kan man läsa om gränsvärden för 

tjänligt med anmärkning samt gränsvärden för otjänligt vatten vid provtagningspunkt.   
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Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som tjänligt med anmärkning 

 
 

Parameter Dricksvatten hos 
 Användaren 

Odlingsbara  
mikrorganismer 22° 3 
dagar 

100 antal /ml 

Långsamväxande  
bakterier  7 dagar 

500 antal/ml 

Koliforma bakterier Påvisad  i 100 ml 
Tabell 2. Gränsvärden för tjänligt med anmärkning. 

 

 

 

Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt 
 

Parameter Dricksvatten hos 
 Användaren 

Odlingsbara  
mikrorganismer 22° 3 
dagar 

Ingen gräns finns 

Långsamväxande  
bakterier  7 dagar 

Ingen gräns finns 

Koliforma bakterier 10 antal/ 100 ml 

E. coli Påvisad  i 100 ml 
Tabell 3. Gränsvärden för otjänligt vatten. 

 

 

Det vatten som vi tog in i möbeln visades sig vara så rent som det kan vara enligt detta 

test. Vilket visar att vattnet vid denna tidpunkt var bra i provkranen. 
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 Resultaten av vattenproverna visas i tabell 4 nedan 
 

Utförande av test Odlingsbara 
mikroorganismer 
22° 3dagar 

Långsamväxande 
bakterier 7dagar 

E.coli Koliforma 

 
1.Vatten tagit från möbeln 
utan Uv-bestrålning. 

 
>300 

 
>5000 

 
<1 

 
<1 

 
2.Kall lampa, 2 sekunder 
efter lampan tänts 

 
7 

 
<10 

 
<1 

 
<1 

 
3.Lampan varit igång 3 min 
och vatten tas från möbeln 

 
<1 

 
<10 

 
<1 

 
<1 

 
4. Med uv-bestrålning varm 
lampa 2 sek väntetid 

 
13 

 
20 

 
<1 

 
<1 

 
5. Vattenprov på kran i 
fastigheten. 

 
<1 

 
<10 

 
<1 

 
<1 

Tabell 4. Resultat av vattenprov från Anticimex. 

 

 

Resultaten av vatten proverna visas även i stapeldiagram,  bild 8. 

 

 

 

 
 Bild 8. Logaritmiskt stapeldiagram på vattenproverna.  

1

10

100

1000

10000

1 2 3 4 5

Odlingsbara mikroorganismer 22
grader 3 dagar

Långsamväxande bakterier 7
dagar

test 

cfu/ml 



Uv-ljus som vattenrening i kylanläggning  Roger Borgström & Daniel Enesten 

25 

 

5 Slutsatser och diskussion 

 

5.1 Utvecklingsmöjligheter  

 

Det finns en rad utvecklingsmöjligheter man skulle kunna göra i det här projektet. En 

sak som man skulle kunna göra är att vidarebefordra lampans kondition till en 

serviceman t.ex. via ett SMS. Detta kräver då att man utrustar vårt styrsystem med en 

GSM-Modul till exempel GM862GPS730-003 från Telit, samt omprogrammering av 

processorn. Den befintliga matningsspänningen på styrkortet kan då användas för 

drivning av GSM-modulen.   

 

För att beräkna hur mycket kolsyra som går åt kan man räkna hur mycket vatten som 

tas från kolsyravattnet, detta genom att klocka den totala tiden när vattnet flödar, vilket 

då kräver ett konstant flöde på vattnet för ett tillförlitlig värde. När det sedan har tagits 

en viss mängd kolsyrat vatten och tubens kolsyra börjar ta slut kan man använda sig av 

GSM-modulen och skicka ett sms till serviceman. Givetvis skulle man kunna använda sig 

av en trycksensor för kolsyratanken istället men detta hade ju ökat kostnaden för 

tillämpningen. 

 

5.2 Kostnadsreducerande förslag   

 

En minskning av sensorkortet kan vara möjlig m.h.a. ytmonterade komponenter. 

Man skulle kunna förbättra uv-sensorn känslighet genom en mer avancerad förstärkare. 

Nyttan kan dock diskuteras, då lampans exakta strålning inte är av större intresse för 

själva funktionen. 

Vill man byta ut touchdisplayen går denna att byta ut till en matrisdisplay med HD44780 

standard. Detta är en alfanumerisk display som  klarar av att skriva ut ASCII tecken.  

Ett antal knappar kommer  att behövas för att styra de funktioner som finns. Eftersom 

processorn är integrerad på samma kort som displayen kommer den också att behövas 

bytas ut. En PIC processor  kan användas.  

Denna förändring sänker avsevärt kostnaden för systemet och skulle kunna vara ett 

alternativ till touchdisplayen. 

 

 

 

Eftersom spiralen är en rätt stor kostnad i det här projektet skulle man kunna minska 

ner denna kostnad genom att beställa den från ett lågkostnadsland t.ex. Kina.  
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5.3 Förbättringar av prototyp   

 

Vid användning av uv-reaktorn har det visats sig att kondens bildas på grund av 

temperaturskillnaden av vattnet i spiralen och uv-lampan. Detta är en sak som man kan 

förbättra till vidare utvecklingsprototyper. Ett sätt att lösa det problem är att ha någon 

ventilation inne i reaktorn. Detta hade i sin tur också kunnat kyla ner luften inne i 

reaktorn, som annars blir rätt varm pga. att uv-lampan avger så mycket värme. Detta 

skulle resultera i att lampan kan vara igång längre och vattnet inte värms upp så mycket 

när det står stilla i spiralen. Vilket i denna version har varit ett problem. 

 

Eftersom det är lättare att arbeta i vanligt stål och detta fanns i högskolans verkstad 

valdes detta att användas till reaktortopp och fästen. Givetvis skulle man ha använt sig 

av ett rostfritt stål vid tillverkning av dessa vid en vidare tillverkning av uv-reaktorer. 

Detta hade gjort att reaktorn hade blivit något dyrare att tillverka men sluppit 

eventuella rostangrepp som kan bildas vid kondens.  
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1 provtagning av Anticimex 

 

Testerna kommer utföras av Anticimex som skickar iväg proverna till ett ackrediterat 

laboratorium där bakterieodlingarna utförs.  

Odlingarna utförs på 2 olika sätt, det första i 22°C i tre dygn, svaret mäts i enheten 

cfu/ml* 

Det andra mäter långsamväxande bakterier i 7 dygn, detta resultat mäts också i cfu/ml* 

 

Hur man går tillväga med odlingen finns att ladda ner på denna länk: 

Standarden är avgiftsbelagd. 

 

 http://www.sis.se/matematik-naturvetenskap/mikrobiologi/vattnets-mikrobiologi/ss-

en-iso-6222 

 

* cfu/ml kolonibildande enhet. Här mäts hur många livsdugliga enheter som finns vid 

avslutat provtagning. Teorin bygger på att varje bakterie bildar en koloni runt sig själv 

vid gynnsamma förhållande. Det är dessa kolonier som man sedan räknar. 

Kolonibildande enheter per milliliter. 

  

http://www.sis.se/matematik-naturvetenskap/mikrobiologi/vattnets-mikrobiologi/ss-en-iso-6222
http://www.sis.se/matematik-naturvetenskap/mikrobiologi/vattnets-mikrobiologi/ss-en-iso-6222
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Bilaga 2 processor 

 

32-bitars PIC32MX460F512L mikroprocessor. De moduler som finns integrerade på 

detta kort är en resistiv TFT-pekskärm med upplösningen 320*240 och kan visa 

262.000 olika färger, accelerometer, stereo MP3 codec,  USB-kontakt och MMC/SD 

kortplats. Kortets yttermått är 80*60 mm. Utvecklingssystemet är kompakt och kan 

programmeras med USB-bootloader som medföljer, men kan också programmeras med 

externa programmerare, som MikroProg eller ICD2/3. 

Kortet har både analoga och digitala in/utgångar, totalt 85 st.  
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Bilaga 3 flödesschema 

 

 

 

Timer 1
Avbrott vid 200ms

Timer 2
Avbrott vid 500ms

Nollställer 
timerflaggan

Ränka sekunder
Samt sparar ner 

Sec, minuter,timmar

Stoppar naturellt 
vatten

Check Tp

Vid  tryck på 
skärmen, läser av x-

y och konveratar 
det till ytan på 

displayen

Kör de funktionerna 
som är 

programmerade 
under den ytan

Knapp naturellt 
vatten nedtryckt

Nej

Ja

Nej

Stoppar naturellt 
vatten

Knapp kolsyra 
vatten 

nedtryckt

Ja

Nej

Knapp naturellt 
vatten intryckt

Kontrollerar om 
uvlampan är aktiv

Tänd uvlampan 
Startar timern samt 
räknar upp antal ggr 

den tänts

Nej

Nej

Ja

Knapp kolsyra 
vatten intryckt

Öppnar naturellt 
vatten

Kontrollerar om 
uvlampan är aktiv

Tänd uvlampan 
Startar timern samt 
räknar upp antal ggr 

den tänts

Nej

Ja

Öppnar naturellt 
vatten

Ja

Nått gränsvärde 
temp i reaktorn

Släck uvlampa
Stänga timer samt 

spara värde Ja

Nej

Släck uvlampa 
stänga timer samt 

spara värde

Nått gränsvärde 
temp i reaktorn

Ja

Nej
Kontrollerar temp i 

reaktor

Nej

Reaktor överhettad

Ja

Kontrollerar temp i 
reaktor

Reaktor överhettad

Ja

Nej

Nej
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Bilaga 4 beräkningar Uv-dos 

 

 

Spiral: 

       
          (     )       a            

     a               
 

 

 

                                                     

                                                     

                                    

              
         

          
 

 

 

            Flöde=2l/min=0.033l/s 

                                                         

                            

              
     

     
       

                         

                  
              

            
            

 

 

Tub: 

 

                                                                      

                                  

              
         

          
 

Volym=0.30 l 

Innerdiameter reaktor 40mm , ytterdiameter glas 32mm, längd lampa 122mm 
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Bilaga 5 Uv-kvartsglas 
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Bilaga 6 styrkort & sensorkort: kretsschema 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



Uv-ljus som vattenrening i kylanläggning  Roger Borgström & Daniel Enesten 

35 

 

 

Bilaga 7 styrkort & sensorkort: Kretskort 
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Bilaga 8 styrkort & sensorkort: I/O 
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Bilaga 9 komponentlista 

 

 

Namn 

   

Leverantör 

Artikelnumme

r 

       LM35DZ tempsensor TO92 

   

ELFA DISTRELEC 73-090-57 

LD1117V33 3.3 V LDO sp-reg 

   

ELFA DISTRELEC 73-054-28 

OPA2336P op-amp DIL8 

   

ELFA DISTRELEC 73-135-85 

Nätaggregat 12V/2,1A RS-25 

   

ELFA DISTRELEC 69-059-05 

SG01S UV fotodiod TO18 

   

ELFA DISTRELEC 75-202-06 

L7805ACV sp-reg 5 V TO220 

   

ELFA DISTRELEC 73-131-40 

Relä 2-pol växl 8 A G2RL-2 

   

ELFA DISTRELEC 37-154-89 

Mikromedia for PIC-32 

   

Mikroelektronika 

 Drivdon OSRAM-DON QTP-DL 1X18-24W 

   

Elektroskandia E 79 802 28 

Uv-lampa HNS-L 18W 2G11 10X1 

   

Elektroskandia L 48907 

Lysrörshållare 2G11 E 79 025 

32_HÅLLARE 

   

Elektroskandia L 48536 

Spiral shape as drawing 

   

Glasteknik 

 Tryckströmställare   Biltema                  46-234 

Magnetventil   Aqua Interiör 

Stålkärl    Biltema 

Zenerdiod DO-41 - glas 3.3 V  ELFA DISTRELEC 70-061-25 

 

 

 


