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Sammanfattning 

Examensarbetets mål är att ta fram en ny konstruktion för montering av temperaturgivare i 

värmepumpar. Arbetet begränsas till att omfatta de givare som idag är monterade på rör och 

den nya konstruktionen är tänkt att användas med en givare från en ny leverantör.  

En undersökning av hur givarna är monterade idag har genomförts i Boschs egna 

värmepumpar men även i konkurrenters värmepumpar. Dessa undersökningar har varit till 

stor hjälp för att bättre förstå problemet och för att planera till de tester som sedan utförts. 

För att på ett bra sätt avläsa temperaturen med givarna krävs att de monteras på ett bra sätt. 

En testrigg har byggts för att på ett bra sätt kunna jämföra och utvärdera olika lösningar mot 

varandra. De lösningar som har testats är bland annat de som hittades i undersökningen av 

värmepumparna men också några egna idéer. 

Efter testerna har resultaten utvärderats och med detta som grund har förbättringar av 

existerande lösningar eller nya lösningar arbetats fram i form av skisser. 

Ett clips som en konkurrent använder har efter testerna uppvisat relativt bra resultat men den 

stora fördelen med clipset är att det är väldigt lätt att montera och kräver inga verktyg. På 

grund av tidsbrist har vissa tester inte kunnat utföras för att säkerställa att detta clips 

uppfyller alla krav som ställs på ett nytt monteringssätt.  
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Abstract 

This thesis is to develop a new design for the installation of temperature sensors in a heat 

pump. The work is limited to the sensors that are currently mounted on pipes and the new 

design is intended to be used with a sensor from a new supplier. 

An examination of how the sensors are mounted today has been implemented in Bosch's 

own heat pumps but also in the competitors' pumps. These studies have been of great help to 

better understand the problem and to plan for the tests then carried out. 

In order to properly read the temperature, sensors are required to be mounted properly. A 

testrigg has been built to effectively be able to compare and evaluate different solutions 

against each other. The solutions have been tested include those found in the study of heat 

pumps but also some of my own ideas. 

After the tests have been evaluated and the results on this basis have improvements to 

existing solutions or new solutions worked out in the form of sketches.  

A clip as a competitor uses after tests showed relatively has good results but the big 

advantage of the clip is that it is very easy to install and requires no tools. Due to time 

constraints, certain tests could not be carried out to ensure that this clip complies with all 

requirements placed on a new mount. 
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Förord 

Detta examensarbete hade inte varit möjligt att utföra utan hjälp och jag vill passa på att 

tacka de personer som bidragit till att mitt arbete kunnat genomföras. 

Ett stort tack till min handledare på Bosch Thermoteknik AB Niklas Engholm samt till Jonny 

Lundborg. 

Även ett stort tack till min handledare på Linköpings Universitet Stig Algstrand. 

 

Linköping, juni 2011 

Joel Nordqvist 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Bosch Thermoteknik AB ingår i Boschkoncernen som är Europas största tillverkare av 

värmeprodukter med allt från värmepumpar för villor ända upp till stora kraftvärmeverk. 

Under 2005 köpte Bosch upp IVT Industrier AB i Tranås som tillverkade och sålde 

värmepumpar under varumärket IVT Värmepumpar. I Tranås finns utveckling och 

tillverkning av värmepumpar för villor och fastigheter. Sortimentet omfattar bland annat jord 

och bergvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar men också större fastighetsmaskiner. IVT 

Värmepumpar används fortfarande som varumärke på den Svenska marknaden. 

1.2 Bakgrund 

För att garantera driftsäkerhet och bra verkningsgrad krävs tillförlitlig mätning av 

temperaturen i och på en värmepumps olika delar. Mätning av temperaturen sker med hjälp 

av givarelement monterade direkt mot rör eller i hylsor monterade på rör. Bättre metoder 

som är enklare och billigare att montera men samtidigt ger en bra avläsning av temperaturen 

krävs för att fortsätta öka verkningsgraden och driftsäkerheten i värmepumparna.  

Nuvarande monteringssätt är tidskrävande samt att verktyg behövs för att montera givaren, 

de innefattar också moment i monteringen som gör att slutresultatet kan variera. Ett nytt sätt 

för att montera givaren behövs för att sänka kostnaden för monteringen, utföra monteringen 

utan verktyg samt för att minimera riskerna att resultatet kan variera. Detta arbete ska 

undersöka nya sätt för montering av givare. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att ta fram en ny metod eller konstruktion för montering av givare. 

En ny tillverkare av givare kommer att användas på nyutvecklade värmepumpar och den nya 

lösningen för givarmontering ska anpassas till den nya givaren. Lösningen som tas fram 

gäller för montering av givare mot rör. 

Målet med arbetet är att kunna presentera en prototyp eller skisser på förslag till en ny 

lösning. Kravspecifikationen i kapitel 3 ligger som grund till de nya förslag som kommer att 

presenteras senare i rapporten. Lösningen är tänkt att användas på nya luft-vatten 

värmepumpar men kan även användas på kommande modeller av andra typer av 

värmepumpar. 

 

 

 

 

 



   

2 

1.4 Avgränsningar 

Lösningen gäller montering av givare mot rör. Givare monterade på andra platser i 

värmepumpen eller i dess kringutrustning kommer inte att undersökas närmare i detta arbete. 

Kostnad för montering, inköp av material eller tillverkningskostnad kommer inte att utredas 

närmare i valet av lösning. 

De tester som är utförda behöver kompletteras med mer utförliga tester om vald lösning ska 

ersätta nuvarande givarmontering. I kapitel 5.3.1 finns en genomgång över vilka ytterligare 

tester som bör utföras. 

1.5 Metod 

Arbetet har genom undersökning av nuvarande lösning för givarmontering, konkurrenters 

lösningar och tester resulterat i tillräckligt material för att kunna ta fram ett förslag på en ny 

lösning.  

Till viss del ligger interna rapporter och tester som grund för en del antaganden, egna tester 

har dock utförts för att verifiera dessa antaganden.  

En egenkonstruerad testrigg har använts för testerna för att på ett så bra sätt som möjligt 

kunna upprepa testresultaten. 

Testerna har försökt utföras på ett så noggrant sätt som möjligt, dock så har 

tidsbegränsningar stoppat en del tester som bedöms som viktiga för att rekommendera den 

nya lösningen. Vilka tester som anses nödvändiga att utföras finns dock beskrivet i 

rapporten. 

För framtagning av koncept har delar av Systematisk konceptutveckling [2] av Ulf Liedholm 

använts. 
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2 Undersökning av monteringssätt 

Uppmätning av temperaturen utförs på flera platser i en värmepump, dels för att skydda 

viktiga komponenter som kompressorn men också för att få en effektiv värmepump. 

Mätningarna görs oftast direkt mot kopparrören som kopplar samman värmepumpens olika 

komponenter (kompressor, förångare, kondensor med mera).  

Givarelementen som används är cylinderformade kopparkapslar med en diameter på 6 mm 

och 30 mm långa, se skiss av givaren i bild 1. Längst fram inuti kopparkapseln ligger 

sensorn ingjuten i en gummiliknande fyllning som ska skydda givaren mot bland annat fukt. 

Gummimassan gör antagligen att givarens svarstid är ganska dålig, alltså den tid det tar för 

givaren att registrera en temperaturförändring. Viss tröghet kan vara bra då snabba 

temperaturväxlingar jämnas ut.  

Givarna är av NTC typ (negative temperature coefficient) och temperaturen mäts genom att 

avläsa resistansen, låg resistans när det är varmt och hög resistans vid kallt. Resistansen i 

givaren ökar logaritmiskt för lägre temperatur.  

 

Bild 1: Skiss av givaren 

Givarens monteringssätt är avgörande för en bra avläsning av temperaturen samt för en kort 

svarstid. Korrekt montering av givaren i tillverkningen är också viktigt för att få ett bra 

mätvärde. Yttre påverkningar som kan inverka på mätvärdet är till exempel omgivnings-

temperaturen, fukt, luftcirkulation och vibrationer. För att minska yttre påverkningar isoleras 

givaren, speciellt viktigt är isolering av givaren efter kompressorn på hetgasröret där 

mätvärdet kan avvika mycket utan isolering [1]. Isolering av rören utförs dels för att minska 

värmeförluster på varma rör men också för att undvika kondens på kalla rör. 

För att undersöka hur givarmonteringen är löst idag och för att förstå vilka problem som kan 

uppstå har en genomgång av Boschs egna värmepumpar utförts samt genomgång av ett 

flertal konkurrenters värmepumpar.  

2.1 Genomgång av monteringssätt 

Bosch har två olika lösningar för montering av givarelementen på rör. Båda lösningarna 

isoleras sedan de monteras med en typ av skumisolering. Skarvar tejpas igen med isolerings- 

tejp och ändarna stängs med buntband för att förhindra att luft cirkulerar runt. Isoleringen 

förhindrar också att värme från omgivningen påverkar mätvärdet samt förbättrar svarstiden 

för givaren. Detaljerad genomgång av de lösningar Bosch använder finns i kapitel 2.1.1 och 

2.1.2. 
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2.1.1 Hylsa 

En av lösningarna består av en 45 mm lång hylsa tillverkad av 
3
/8 tum kopparrör som är 

fastlödd mot det rör som temperaturen ska mätas på (bild 2). En ände av hylsan är hopklämd 

vilket gör att givaren inte kan tryckas in för långt eller åka ut. Det förhindrar också luften 

från att cirkulera runt givaren. I hylsan stoppas givaren tillsammans med värmepasta, 

värmepastan finns där för att öka kontakten och för att täta luftspalten mellan givaren och 

hylsan.  

 

Bild 2: Bilden visar en skiss av kopparhylsan fastlödd på ett rör med en givare instoppad.  

Skillnaden i diameter mellan givaren och innerdiametern på hylsan är ca 1.6 mm vilket är 

ganska mycket i detta sammanhang. Bäst värmeöverföring fås om hela givaren är i kontakt 

med hylsan då koppar leder värme bättre än värmepastan. Värmepasta måste dock användas 

i detta fall för att få bra kontakt mellan givaren och hylsan. Används för lite värmepasta i 

monteringen kan det påverka svarstiden och temperaturen givaren avger. 

Fördelar 

 Hylsan är stängd i en ände vilket bör minska luftcirkulationen runt givaren 

 Passar till flera dimensioner på rör 

 Hylsan värmer runt hela givaren 

 Fixerad monteringsposition av givaren, underlättar montering i produktion och 

service 

Nackdelar 

 Hylsan löds fast vilket tar tid och lödningsresultatet kan variera från gång till gång 

 Stor luftspalt mellan givare och hylsa 

 Hylsans area ökar värmestrålningen från givaren 

 Hylsans massa försämrar svarstiden 

2.1.2 Buntband och tejp 

Den andra lösningen som används så tejpas givaren fast med aluminiumtejp, utanpå tejpen 

dras två buntband fast (bild 3). Svarstiden med denna lösning bör vara bättre än lösningen 

med hylsan då givaren är monterad direkt mot röret och det inte finns någon hylsa som först 

ska värmas upp. Nackdelen med lösningen kan vara att den är svår att montera med ett jämnt 

och bra resultat. Monteras givaren lite snett blir mätvärdet avsevärt mycket sämre vilket 

undersökts i tidigare tester [1]. 

Fördelar 

 Liten massa bör ge bra svarstid 

 Direktkontakt med röret 

 Passar till flera dimensioner på rör 
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Nackdelar 

 Liten kontaktyta 

 Dålig kontakt mellan givaren och röret om inte givaren monteras rakt längs med röret 

 Svår att montera bra då buntbanden kan dras åt olika hårt och tejpen kan monteras fel 

 Finns ingen angiven plats på röret där givaren ska monteras 

 Används buntbanden direkt mot hetgasröret (efter kompressorn) kan de efter ett tag 

tröttas ut av värmen och trycket mellan rör och givare minskas 

 

 

Bild 3: Montering av givaren med buntbanden men utan tejpen. Tejpen täcker hela givaren 

och även sidorna av givaren. 

2.2 Konkurrenters lösningar 

Undersökning av konkurrenters värmepumpar visar att många använder liknande lösningar 

för att montera givarna. Isolering av rör eller över givarmonteringen saknas dock i flera 

värmepumpar. I några värmepumpar finns bara isolering runt kompressorn och då isoleras 

även rören närmast kompressorn lite men isoleringen är inte tätad i skarvarna. Se bild 42-54 i 

bilaga 3 för mer information om vilka lösningar som hittades. 

Lista över konkurrenters lösningar: 

 Hylsa av koppar med D-profil. Hylsan är fastlödd mot röret och en fjäder trycker 

givaren mot radien på hylsan.  

 Clips som sitter utanpå givaren och röret och trycker givaren mot röret. I två av de 

undersökta värmepumparna hittades denna lösning. Det ena clipset var tillverkat i 

rostfritt stål och det andra i kopparliknande material. 

 Fastlödd hylsa av koppar liknande den lösning Bosch använder. Värmepasta och 

kopparpasta har använts i några värmepumpar. I en värmepump var givaren ingjuten 

i hylsan med något hårt plastliknande material. Det har också saknats någon form av 

kontaktmedel i hylsorna på några värmepumpar.  

 Slangklämma som ligger runt givaren och röret, värmepasta användes. 

 Två buntband runt givaren och röret, värmepasta användes. 

 Pressat spår längs med röret med plats för givaren. Ett clips som ligger utanpå röret 

och givaren låser fast givaren mot röret.  

 

I två av de undersökta värmepumparna från konkurrenter hittades lösningar som efter 

demontering och montering av givaren upplevdes som mer intressant än de övriga. En mer 

detaljerad genomgång av dessa lösningar finns i kapitel 2.2.1 och 2.2.2.  
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2.2.1 Hylsa med D-profil 

Denna lösning består av en fastlödd kopparhylsa med D-profil och en fjäder. Fjädern trycker 

givaren mot radien i hylsan för att öka kontakten mellan dessa. Hylsans kortsida är lödd mot 

röret och det medför att värmen från röret måste ledas genom hylsan till givaren. 

Godstjockleken är ganska tunn och eftersom isolering saknas kan temperaturen eventuellt 

sjunka på vägen till givaren. Om hylsans radie löds mot röret bör värmen ledas bättre till 

givaren. Se bild 4 för en skiss över de ingående delarna och hur de är monterad. 

En anledning till att lödningen inte är på radien kan vara att lodet kommer in i hylsan och 

försämrar kontakten mellan hylsa och givare. Eftersom hylsan är öppen och ingen isolering 

används kan luften cirkulera runt givaren. 

Fjädern trycker mot givaren på två punkter och har ett stopp längst fram som gör att givaren 

inte kan tryckas för långt in i hylsan. Kontakten mellan hylsan och givaren i denna lösning 

med fjäder bör vara tillräcklig för att värmepasta inte ska behövas. Lösningen passar också 

till flera olika dimensioner av rör. 

 

Bild 4: Bilden till vänster visar de ingående delarna. 1: hylsan med D-profil, 2: röret, 3: 

givaren, 4: fjädern. Bild till höger visar hur monteringen ser ut i genomskärning. 

2.2.2 Clips 

Den andra intressanta lösningen som hittades är ett clips (bild 5). Detta är väldigt lätt att 

montera samt demontera. Clipset är fjädrande vilket gör att kontakten mellan givaren och 

röret blir bra samt att detta bör förhindra att givaren lossnar under vibrationer. Det finns två 

små instansade punkter som gör att givaren sitter kvar i clipset även om det inte är monterat 

på ett rör. Detta gör att clipset blir lättare att montera. 

Clips som passar till 
5
/16 tum och 

3
/8 tum rör hittades i den undersökta värmepumpen. För att 

clipset ska passa till alla diametrar kräv därför att clipset tillverkas i olika storlekar. 

  

Bild 5: Bilden till vänster visar hur clipset sitter monterat på röret och givaren. Bilden till 

höger visar clipset. 

        2 

                  3 

1 

 4 
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3 Kravspecifikation 

Denna kravspecifikation kommer att ligga till grund för utformningen av den nya lösningen. 

Alla punkter under krav måste lösningen uppfylla. Punkter under önskemål behöver 

lösningen inte uppfylla.  

Punkterna nedan är antigen givna i målbeskrivningen av examensarbetet eller sådana som 

tillkommit under tiden arbetet pågått. 

Krav: 

 Anpassad efter givaren. Lösningen ska använda befintlig typ av givare och anpassas 

efter dess utformning.  

 Montering utan verktyg. Montering ska ske för hand utan användning av verktyg. 

Till detta räknas lödning men också montering av buntband. Buntbanden kan 

monteras för hand men för ett jämnt resultat krävs verktyg. 

 Fri från kontaktmedel. Användning av kontaktmedel för att höja kontakten mellan 

rör och givare bör undvikas. Beroende på mängd värmepasta som appliceras kan 

temperaturen givaren avger variera. Värmepastan kan också vara dålig i miljö- och 

hälsosynpunkt. 

 Monteringsresultat. Lösningen ska utformas så att givaren kan monteras så lätt som 

möjligt utan att resultatet kan variera mellan gångerna. Monteringen bör därför 

utföras med få steg. 

 Lätt att isolera. Isolering av rör är tidskrävande i tillverkningen av värmepumpar. 

För att sänka tillverkningstiden måste givaren kunna isoleras snabbt och enkelt med 

ett bra resultat. 

 Livslängd. Lösningen ska klara av en livslängd på 20 år och mätresultatet får inte 

försämras under livslängden. För att klara hela värmepumpens livslängd ska 

lösningen klara av fukt, temperaturväxlingar, vibrationer och stötar. 

 Temperaturintervall. Lösningen ska klara temperaturområdet som gäller för en 

värmepump, ca -30°C till +150°C. 

 Svarstid och mätvärde. Lösningen ska säkerställa att givaren avger korrekt 

mätvärde och att svarstiden är kort. 

 Rör montering. Rören givarna monteras på löds fast i andra rör eller komponenter 

vilket gör att lösningen måste kunna monteras på eller runt ett rör utan att röret delas. 

 

Önskemål: 

 Använda befintliga delar. I det fall lösningen kräver någon form av fästelement så 

som skruv, tejp, buntband med mera ska dessa tas från nuvarande sortiment i 

produktion.  

 Service och reparation. Givarna ska på ett lätt sätt kunna bytas om givaren eller rör 

givaren sitter på av någon anledning måste bytas ute hos kund. 

 Dimensionsoberoende lösning. Lösningen ska passa flera olika dimensioner på rör 

utan att de ingående delarna eller monteringssättet ändras.  
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4 Test och utvärdering 

En utvärdering av de lösningar som hittades i konkurrenters maskiner samt nuvarande 

lösningar har genomförts. För att testa dessa lösningar och kunna jämföra resultaten på bästa 

sätt har en testrigg byggts. Med denna testrigg ges tillräckligt utrymme för att kunna testa 

alla lösningar mot varandra samtidigt som testerna kan genomföras under kontrollerade 

former. För att simulera driftförhållandena för en värmepump kommer tester att utföras på 

varma rör såväl som på kalla rör. Även växlingar mellan varmt och kallt kommer att testas 

för att jämföra svarstiden för de olika lösningarna. 

Testerna som genomförts har sedan använts för att jämföra de olika lösningarna mot 

varandra. De ligger också till grund för koncepten. 

4.1 Testrigg 

Testriggen består av två tankar, en med varmt vatten och en med kallt vatten. Vattnet i 

kallvattentanken kyls genom att det cirkulerar med hjälp av en pump genom en 

plattvärmeväxlare som i sin tur är kopplad till vanligt kranvatten. En termostat som mäter 

temperaturen på utgående kallvatten från tanken reglerar flödet av kranvatten genom en 

magnetventil. Varmvatten fås genom att vattnet i varmvattentanken cirkulerar genom en el-

patron. En termostat som mäter utgående varmvatten från tanken styr el-patronen. Två 

elektriskt styrda trevägsventiler kopplade till både varm- och kallvattenslingan gör att flödet 

kan styras om till ett mätrör där mätningarna av givarmonteringarna testats. I bilaga 1 finns 

ett flödesschema för testriggen. 

Röret som givarna monteras på är 22 mm i diameter men för att kunna testa alla lösningar 

samtidigt är en del utbytt mot tre 
3
/8 tum rör där clipset monteras. Tre 

3
/8 tums rör har 

använts för att sänka tryckfallet över mätröret. Givarna monteras längs med mätröret, givare 

monterade först på mätröret får då en liten fördel mot de som är monterade sist. Genom att 

ha tillräckligt stort vattenflöde genom mätröret bör det inte påverka mätresultatet speciellt 

mycket att givarna är monterade på olika avstånd från inloppet till mätröret. Se bild 9 för en 

skiss över hur givarna är monterade på mätröret. 

Referensgivare (bild 24) kommer att monteras före och efter mätröret. Genom att jämföra 

tiden från att referensgivarna registrerar temperaturen fram till att de övriga givarna avger en 

förändring kan svarstiden jämföras. Korrigeringar för den tid det tar för vattnet att strömma 

mellan referensgivarna kan också göras mot de övriga lösningarna. Termoelement kommer 

att användas som referensgivare. Termoelementen kommer att placeras i kapillärrör som 

kommer att ligga mitt i mätröret i ca 45° vinkel. En ände löds igen på kapillärrören så att 

vattnet inte kan komma ut den vägen. Utrymmet som blir mellan termoelementen och 

insidan av kapillärrören fylls sedan med värmepasta. 

Givarna som används i testet är nuvarande givare som används i produktionen och inte de 

nya som ska användas i kommande värmepumpar. Detta beror på att det styrskåp som ska 

användas för att läsa av och logga givarvärdena är anpassad för de gamla givarna. Tabeller i 

mjukvaran för konvertering av givarens resistans till temperatur finns bara för den gamla 

typen av givare. Eftersom de nya givarna har samma utformning som de gamla och fungerar 

på liknande sätt har de gamla givarna använts för tidsbesparing.  
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Kalibrering av givarna har genomförts innan testerna påbörjas för att säkerställa att givarna 

inte visar fel, givare som visade större avvikelser ersattes mot nya givare. De givare som 

visade mindre avvikelser korrigerades i loggprogrammet. Kalibreringen utfördes vid 10°C 

och vid 90°C, de värden som skrivs in som korrigering i loggprogrammet är felet vid 90°C. 

Även efter testerna har en kalibrering genomförts för att säkerställa att givarna fortfarande 

visar korrekt värde. Tabell 5 i bilaga 5 visar vilka fel givarna uppvisade vid kalibreringen. 

Loggning och avläsning av givarnas värden kommer att ske med ett styrskåp som används 

för att styra värmepumparna som finns i produktion idag. Styrskåpet som används är ett 

Rego100. På detta styrskåp finns bara 6 ingångar för temperaturgivare men med tilläggs kort 

i styrskåpet kan det logga 18 givare. Då fler givare kan kopplas till styrskåpet minskas 

felkällorna då alla lösningar kan testas samtidigt. För att logga temperaturen kopplas 

styrskåpet till en Ixxat USB-to-CAN och detta kopplas sedan till en dator med mjukvara för 

att läsa och logga givartemperaturerna. För loggning av termoelementen används en Pico 

TC-08. Loggning av temperaturerna sker med en sekunds mellanrum och en decimals 

noggrannhet.  

Testerna kommer att utföras både med och utan isolering för att jämföra skillnaden. 

Eftersom luften i rummet håller en jämn temperatur och inte cirkulerar speciellt är det mest 

intressant för värmepumpar ståendes inomhus. För värmepumpar utomhus bör skillnaden 

mellan isolerat och oisolerat vara betydligt större då luften kan vara svalare och cirkulera 

mer. 

4.2 Tester som ska genomföras 

Nedan följer ett antal punkter på vilka delar som ingår i testerna. 

 Kontaktmedel 

För att avgöra hur stor inverkan värmepastan har ska tester med och utan värmepasta 

göras på nuvarande lösning med hylsor. Även ett test mellan två olika märken av 

värmepastor ska göras för att se hur stor skillnaden blir när en värmepasta med högre 

värmeledningsförmåga används. Se tabell 1 för detaljerad information om 

värmepastorna. 

Kopparpasta som används av konkurrenter ska jämföras med värmepastorna. 

Kopparpasta är billigare än värmepastorna och kan vara ett alternativ om det fungerar 

bra. 

Eftersom värmeledningsegenskaperna hos värmepastan är sämre än koppar mot 

koppar (givare mot rör/hylsa) bör det påverka svarstid och mätresultatet negativt. 

Däremot måste värmepastan användas om det finns risk att kontakten mellan givaren 

och röret/hylsan är dålig.  

Värmepastan från Fischer elektronik är vattenlöslig, detta kan ställa till problem då 

kondens på rören kan uppstå och då kan pastan eventuellt rinna av givaren och 

hylsan. Det är dock intressant att jämföra nuvarande värmepasta mot en betydligt 

bättre. 

För utvärdering av värme-/kopparpasta kommer 
3
/8 tum hylsorna att användas för att 

utrymmet mellan givarna och hylsan ska vara så stort som möjligt och påverkan från 

värme-/kopparpastan ska vara mätbar.  

Uppgifter om kopparpastans värmeledningsförmåga finns inte i databladet från 

tillverkaren. 
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Tabell 1: Jämförelsetabell mellan värmepastorna som ska testas. 

 Electrolube HTC [1i] Fischer elektronik WLPG [2i] 

Värmeledningsförmåga 0.9 W/mK 10.5 W/mK 

Temperaturområde -50°C till +130°C -40°C till +320°C 

Övrigt  Vattenlöslig 

 

 Varierande dimensioner på hylsor 

Varierande diameter på hylsorna som löds fast ska jämföras med varandra för att 

undersöka skillnad i minskat spel mellan givaren och innerdiametern på hylsan. I 

produktion idag används 
3
/8 tum kopparrör för hylsorna, innerdiametern på dessa är 

ca 7.8 mm och det ger ett spel på ca 1.6 mm. Ett 8 mm rör med 1 mm godstjocklek 

gör att spelet mellan hylsa och givare blir litet men toleranserna kan göra att vissa 

givare inte passar. Givarens diameter är 6 mm med en tolerans på ±0.3 mm. 

Ytterligare två diametrar ska testas med liknande dimensioner, 8 mm med en 

innerdiameter på ca 6.4 mm samt 
5
/16 tum med ca 6.35 mm innerdiameter. 

Hylsorna är ca 45 mm långa och hopklämd i en ände. När givaren är instoppad i 

hylsan täcker hylsan hela givaren och det finns en marginal på några millimeter 

mellan givaren och hylsans öppna del. 

En 10 mm längre hylsa ska testas med ett lock som tätar öppningen. Locket bör öka 

temperaturen i hylsan och värmepasta ska då inte behövas. 

I tabell 2 finns en sammanställning över vilka hylsor som testats samt vilka 

testvariationer som förekommer för respektive hylsa. 

Tabell 2: Tabell över vilka hylsor som ska testas. Mått i millimeter inom parentes. 

Ytterdiameter Innerdiameter Testvariationer 

3/8 tum (9,52) 7.6 mm HTC + WLPG + Kopparpasta + Lock + Tom 

8 mm 6 mm Tom 

8 mm 6.4 mm Tom + HTC 

5/16 tum (7,94) 6.35 mm Tom + HTC 

 

 Hylsa med D-profil samt fjäder 

Hylsan med D-profil och fjäder från en av konkurrenterna ska testas. Även en 

liknande egentillverkad hylsa men med tjockare godstjocklek, fjädern till denna hylsa 

ser lite annorlunda ut och trycker bara på givaren i en punkt.  

En variant med en rund 
3
/8 tums hylsa och fjäder (bild 6) ska testas. Fjädern har ingen 

bestämd plats där den passar utan kan placeras runt hela hylsan (utom mot röret). För 

bästa resultat bör fjädern placeras så att givaren trycks mot den del av hylsan som är 

lödd mot röret. 

 

Bild 6: Bild på fjädern som används i den runda 
3
/8 tum hylsan. 
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 Clips 

Ett av de clips som fanns i en av konkurrenternas värmepumpar ska testas. Detta 

clips passar bara ett 
3
/8 tum rör och därför har mätröret anpassats så att clipset passar.  

 Slangklämma 

Slangklämma tillsammans med värmepasta har visat bra resultat i tidigare test [1] och 

ska användas som en referens. Denna monteringsmetod är dock mindre bra då för 

högt åtdragningsmoment riskerar att deformera givaren och minska kontakten. För 

lågt åtdragningsmoment gör däremot att kontakten mellan givaren och röret blir 

dålig. 

För att inte skada givaren får inte slangklämman dras åt för hårt, detta är svårt att veta 

när det sker och resultatet från detta test bör bara vara som en referens på hur bra 

givarna kan prestera. 

 Bulbklamma 

Bulbklammor (bild 7) är liknande slangklämman men är bredare och används för att 

montera en bulb till en expansionsventil på ett rör. Den typ som ska testas har ett 

fäste som gör att den kan anpassas till rör diametern samt bulbens diameter, i det här 

fallet givarens diameter. Eftersom den är bredare än en slangklämma bör kraften 

fördelas bättre och givaren får då bättre kontakt med röret. 

Denna lösning är också svår att montera, kraften bör dock fördelas bättre än med 

slangklämman. 

 

Bild 7: Skiss av bulbklamma [3i]. 

 Tejp och buntband 

En av de lösningar som används i produktionen idag är med aluminiumtejp runt 

givaren och två buntband utanpå detta. För att få bra kontakt mellan givaren och röret 

är det viktigt att givaren tejpas fast rakt längs med röret. 

Tejpen är relativt svår att montera om det är lite utrymme där givaren ska monteras. 

Buntbanden monterades för hand och är då svår att dra åt med jämn kraft. I 

produktion används ett verktyg för att montera buntbanden vilket ger jämnare 

åtdragning av buntbanden. 

 Isolerat fäste 

En bockad plåtbit som är isolerad på utsidan och på de delar som ligger mot röret. 

Isoleringen är mjuk och kan formas mot röret för att det ska bli tätt mellan fäste och 

rör.  

En fjäder ligger mellan givaren och plåten för att öka trycket mellan givaren och 

röret. Fjädern gör också att fästet passar till flera olika dimensioner då givaren kan 

tryckas längre in i fästet om det monteras på mindre dimensioner. Samma fjäder som 

används i 
3
/8 tum hylsan med fjäder har använts.  

Fästet monteras mot röret med två buntband. Denna lösning är tänkt att testa hur ett 

fäste fungerar utan extra isolering, isoleringen är dock tunnare på detta fäste än den 

isolering som används för isolering av rör och givare. 

I bild 8 finns en skiss och en bild på fästet. 
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Bild 8: Genomskärning av fästet, mörk del är plåten och det ljusa är isolering. En 

fjädersymbol markerar hur fjädern är placerad. Till höger syns fästet sett från 

undersidan. 

 

Givarna är monterade på mätröret enligt bild 9, se bilaga 2 för bilder på givarmonteringarna. 

Flödesriktningen är nedifrån och upp. Hylsorna är monterade fem stycken på samma höjd 

runt röret i tre olika höjder. I bilaga 4 finns bilder över hur hylsorna är monterade runt röret. 

 
Bild 9: Bild som visar vart på mätröret olika lösningar är monterade. 
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4.3 Testresultat 

För utvärdering av olika lösningar har svarstid och avvikelse från medeltemperatur räknats 

fram. Svarstiden kan ses som ett resultat på hur bra en givare är monterad. Kortare svarstid 

bör teoretiskt betyda en bättre montering av givaren. Avvikelse från medeltemperaturen är 

uträknat från den lösning som har högst medeltemperatur i varje test. Stor negativ avvikelse 

betyder att lösningen avger mycket värme eller att givaren inte har bra kontakt med röret. 

Avvikelsen från medeltemperatur är uträknat på testets sista fem minuter. 

Testerna är utförda i två omgångar: 

 Test 1. Utan isolering 

 Test 2. Med isolering 

Referensgivarna användes bara i Test 1, alla givare monterade utan isolering. Dels på grund 

av att skillnaden i svarstid och temperatur inte skiljde mycket mellan referensgivarna. Den 

andra anledningen var att datorn som användes till första testet inte klarade av att logga alla 

givare samtidigt på ett bra sätt och datorn som användes till de andra testen inte kunde logga 

värdena från referensgivarna. I tabeller och diagram tas bara referensgivare 1 (R1) med, båda 

värden finns dock loggade och har jämförts med varandra. 

4.3.1 Test 1, utan isolering 

Samtliga lösningar har testats samtidigt, dock så har resultaten delats upp för att underlätta 

granskning av resultaten och utvärdering av olika lösningar mot varandra. Testet pågick 

under ca tjugo minuter vilket ska vara tillräckligt för givarna ska stabilisera sig på en 

temperatur. Eftersom givarmonteringarna inte var isolerade kommer temperaturen att skilja 

sig mellan olika lösningar. Diagram över testresultaten finns i bild 10, 11 och 12. 

Under testet användes en dator som inte klarade av att skriva temperaturen för alla givare 

med en sekunds intervall. Under de tillfällen som temperaturen inte loggades har 

loggprogrammet sedan kompenserat för de bortfallna värdena genom att skriva in värden och 

tidpunkt från den senaste avläsningen för de tidpunkter loggningen misslyckades. När felet 

uppstått har det drabbat alla givare och inte enskilda. Felet syns i loggarna genom att granska 

tidpunkterna för varje loggtillfälle, förekommer en tidpunkt mer än en gång har loggningen 

misslyckats. 

Felet har inte påverkat resultatet i jämförelsen mellan svarstiderna då felet bara uppstått i den 

senare delen av testet. Eftersom medeltemperaturen räknas ut på slutet av testet bör felet 

heller inte påverka detta då medelvärdet bör vara samma oavsett om fel uppstått eller inte.  

Till Test 2 användes en annan dator som klarade av att logga samtliga givare med en sekunds 

intervall. 

Utvärdering av 
3
/8 tums hylsor och kontaktmedel 

Skillnaden i svarstid är stor mellan hylsor med värmepasta och de utan vilket visar att bra 

kontakt för givaren krävs för att göra en bra avläsning av temperaturen. Mellan 

värmepastorna (HTC och WLPG) skiljer det inte så mycket. Kopparpastan bör enligt 

testresultatet ha betydligt sämre värmeledningsegenskaper än värmepastorna. 

Mot slutet av testet får alla givare anses ha stabiliserat sig på en temperatur och jämförs 

temperaturen mellan varandra ger givarna monterade i hylsor med värmepasta bäst resultat. 

Även här är skillnaden stor mellan givare monterade i hylsor med värmepasta och de 

hylsorna utan. 
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Anledningen till att referensgivare 1 går över 90°C för att efter några sekunder gå ner till ca 

88°C beror på att det kalla vattnet i mätröret blandar sig med vattnet i varmvattentanken och 

temperaturen sänks något.  

 

Bild 10: Diagram över 
3
/8 tum hylsor i Test 1. 

Utvärdering av övriga hylsor 

Även med mindre innerdiameter som 8x0.8 mm och 
5
/16 tum hylsorna är skillnaden stor 

mellan de hylsorna med värmepasta och de utan. För att värmepasta inte ska behövas måste 

givaren passa perfekt i hylsan vilket 8x1 mm hylsan visar då den uppvisar liknande resultat 

som 8x0.8 mm och 
5
/16 tum hylsorna. 

5
/16 tum med HTC hade högst medeltemperatur under de sista fem minuterna i Test 1, 

8x0.8mm med HTC hade kortast svarstid i Test 1. 

Temperaturer under 70°C samt tid över ca 5 minuter finns inte med i diagrammet för att göra 

det tydligare. 

 

Bild 11: Diagram över övriga hylsor i Test 1. 
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Tid minuter 

Utvärdering 3/8 tum hylsor utan isolering 

3/8 tum tom hylsa 3/8 tum med WLPG

3/8 tum med HTC 3/8 tum med kopparpasta

3/8 tum med lock Referensgivare 1 (R1)
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Tid minuter 

Utvärdering övriga hylsor utan isolering 

8x1mm tom hylsa D-hylsa konkurrent D-hylsa egentillverkad

Rund hylsa med fjäder 5/16 tum tom hylsa 5/16 tum med HTC

8x0.8mm tom hylsa 8x0.8mm med HTC Refenrensgivare 1 (R1)

5/16 tum med HTC, 
8x0.8 mm med HTC 

& 8x1 mm tom 

Rund m fjäder, 
5/16 tum tom & 

D-hylsa 
konkurrent 
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Utvärdering av övriga lösningar 

Av de återstående lösningarna som jämförs uppvisar alla bra mätresultat förutom det 

isolerade fästet. Mot slutet av testet då isoleringen runt fästet bör göra att temperaturen är 

högre för denna lösning är det istället en av de lösningarna med lägst temperatur. 

Även här har vissa delar av diagrammet utelämnats för att göra det tydligare. 

 

Bild 12: Diagram över övriga lösningar i Test 1. 

4.3.2 Test 2, med isolering 

Precis som testet utan isolering testades alla lösningar samtidigt och resultaten har delats upp 

för att underlätta att granska och utvärdera resultaten. Testet pågick under ca tjugo minuter. 

Diagram över testresultaten finns i bild 13, 14 och 15. 

Isoleringen som användes var inte samma typ över alla givare, dels för att givarna monterade 

i hylsor tar mer plats än till exempel givare monterad med slangklämma men också för att 

utrymmet mellan testriggen och mätröret inte var tillräckligt stort. Öppningarna i isoleringen 

över och under givarna har på de ställen det har varit möjligt stängts med buntband. Se bilder 

i bilaga 2 för mer ingående detaljer om isoleringen. 

Det Isolerade fästet har inte extra isolering, isoleringen på fästet är ca 3 mm tjockt medan 

isoleringen över de andra givarmonteringarna är ca 10 mm. 
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Tid minuter 

Utvärdering övriga lösningar utan isolering 

Isolerat fäste Aluminiumtejp och 2 buntband

Slangklämma och HTC Bulbklamma och HTC

Clips Referensgivare 1 (R1)
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Utvärdering av 
3
/8 tums hylsor och värmepasta 

Skillnaden i svarstid mellan HTC och WLPG värmepasta är bara några sekunder, både 

isolerat och oisolerat. Om priset tas i beaktning finns ingen anledning till att byta värmepasta 

då WLPG är mycket dyrare. Avvikelsen i medeltemperatur är densamma. Skillnaden som 

finns kan också bero på hur monteringen av hylsorna gjorts samt mängd värmepasta men 

även hur givaren ligger i hylsan. 

Skillnaden mellan värmepasta och kopparpastan är däremot betydligt större, både vad gäller 

svarstid och avvikelsen från medeltemperatur. Appliceringen av kopparpastan är också 

svårare att utföra. 

Hylsorna utan värmepasta eller kopparpasta uppvisar mycket sämre resultat i testerna än 

hylsor med kontaktmedel vilket visar att kontaktmedel krävs i hylsor för att få ett bra 

mätresultat. 

 

Bild 13: Diagram över 
3
/8 tum hylsor med isolering i Test 2. 

Utvärdering av övriga hylsor 

Båda D-hylsorna uppvisar mycket lägre avvikelse i medeltemperatur jämfört med testet utan 

isolering vilket antagligen beror på att luftcirkulationen runt givaren minskat. Eftersom 

hylsorna är öppna i båda ändar kan luften cirkulera fritt runt givarna.  

Även den runda hylsan uppvisar ett bättre resultat, däremot var resultatet utan isolering inte 

lika dåligt som D-hylsorna. Det kan bero på att luftspalten inte är lika stor men även att 

givaren ligger mot röret till skillnad mot D-hylsorna. Givaren har lyfts ur mellan testerna 

vilket kan påverka resultatet något då givaren kan vara placerad lite olika i testerna. 

Även i Test 2 har 
5
/16 tum med HTC värmepasta högst medeltemperatur och 8x0.8mm med 

HTC har lägst svarstid. 

I testet utan isolering uppvisar 8x0.8 mm hylsan utan värmepasta stor avvikelse i 

medeltemperatur från motsvarande 
5
/16 tum hylsa trots att det bara skiljer 0.05 mm i 

innerdiameter. Det kan bero på att givaren i 8x0.8 mm hylsan inte har bra kontakt med 

hylsan. Isolerad skiljer sig inte hylsorna åt vad gäller medeltemperatur och skillnaden i 

svarstid är väldigt liten. 
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3/8 tum tom hylsa 3/8 tum med WLPG 3/8 tum med HTC

3/8 tum med kopparpasta 3/8 tum med lock
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Bild 14: Diagram över övriga hylsor med isolering i Test 2. 

Utvärdering av övriga lösningar 

Clipset uppvisar längre svarstid i detta test med isolering än i Test 1 utan isolering. Detta kan 

bero på att givarens yta blivit något skadat eller att clipset blivit utslitet, den fjädrande 

egenskapen försämrats. Mellan alla tester har clipset demonterats.  

Det isolerande fästet uppvisar långt ifrån lika bra resultat som de bästa lösningarna. En 

anledning till detta kan vara att givaren värmer upp fjädern och fästet (som är tillverkat i 

metall) till skillnad mot de övriga lösningarna där givaren blir uppvärmd av röret eller en 

hylsa. En annan orsak kan vara att givaren inte ligger helt rakt längs med röret.  

Temperaturen utanpå isoleringen runt clipset är svalare än temperaturen på isoleringen runt 

hylsorna. Det kan antigen bero på att en det inte är samma typ av isolering som används men 

det kan också bero på att volymflödet i röret där clipset sitter är lägre då flödet är uppdelat på 

tre rör. Värmeeffekten i vattnet som flödar genom röret är därför mindre än i där hylsorna är 

monterade. Att den högre värmeeffekten som hylsorna utsätts för ska påverka resultatet är 

inte troligt då givaren och clipset inte har stor massa som ska värmas upp. 
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Tid minuter 

Utvärdering övriga hylsor med isolering 

8x1mm tom hylsa D-hylsa konkurrent D-hylsa egentillverkad

Rund hylsa med fjäder 5/16 tum tom hylsa 5/16 tum med HTC

8x0.8mm tom hylsa 8x0.8mm med HTC

8x1 mm tom, 8x0.8 
mm med HTC & 5/16 
tum med HTC 
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Bild 15: Diagram över övriga lösningar med isolering i Test 2. 

4.3.3 Test av loggutrustning 

Under testerna upptäcktes att temperaturen som loggades ökade stegvis på höga temperaturer 

(bild 16). Vid temperaturer runt 90°C var temperaturökningen vid en temperaturförändring 

0.4°C. För att undersöka om temperaturökningen blir större vid högre temperaturer testades 

detta med två givare i en kalibrator.  

Kalibratorn ställdes in på 140°C och när den uppnått temperaturen startade testet. 

Temperaturen låg kvar på 140°C i ca fem minuter innan temperaturen sänktes till 50°C. När 

kalibratorn nått 50°C ökades temperaturen efter fem minuter till 140°C igen. Temperaturen 

fick sedan ligga kvar på 140°C i fem minuter innan testet avslutades. 

Loggutrustningen ska klara att avläsa temperaturen med en decimals noggrannhet, detta 

gäller dock inte för höga temperaturer. Noggrannheten försämras för högre temperaturer. 

Runt 90°C är noggrannheten 0.4°C och vid 140°C är den 1.7°C. Om noggrannheten vid 

140°C är så dålig som detta test visar är det ungefär lika stor skillnad som mellan de bästa 

lösningarna och de sämsta när avvikelse i medeltemperatur jämförs. 
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Bild 16: Diagram som visar temperaturförändringen, på högre temperaturer syns tydligt att 

temperaturen inte ökar linjärt. 

Bild 17 visar storleken på ”trappstegen” mellan ca 50°C och upp till ca 140°C, diagrammet 

baseras på värden från Givare I i ovanstående diagram. Runt 50°C är stegen mellan 0.2°C 

och 0.1°C vilket bör anses som acceptabelt.  

 

Bild 17: Diagram över hur stora trappstegen är för olika temperaturer. Grafen visar 

resultatet från Givare I i bild 16. 

Anledningen till att temperaturen ökar stegvis beror på NTC givarens logaritmiska skala för 

resistansen och upplösningen på AD omvandlaren. En 10 bitars AD omvandlare används 

vilket ger 1024 möjliga punkter där resistansen kan konverteras till temperatur. Mellan 

punkterna interpoleras en temperatur fram. Eftersom resistansen är lägre på höga temperatur-

er och ökar logaritmiskt om temperaturen sjunker ökar upplösningen ju lägre temperaturen 

sjunker. 
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4.3.4 Sammanfattning av tester 

Av hylsorna som testats finns det en tydlig skillnad i svarstid på hylsorna med värmepasta 

och de utan. Detta gäller även om hylsorna isoleras. 8x1 mm hylsan uppvisar ett liknande 

resultat som 
5
/16 och 8x0.8 mm hylsorna med värmepasta, dock så kan toleranserna göra att 

givaren inte passar ibland. Sammanfattningsvis så kan man säga att värmepasta är 

nödvändigt för att få bra svarstid och temperaturavläsning. 

De hylsor med fjäder som är öppen i båda ändar avviker mycket i temperatur mot de som är 

stängd i en ände. Avvikelsen minskar kraftigt om de isoleras vilket tyder på att luften inte 

kan cirkulera runt givaren.  

Eftersom ingen exakt temperatur på röret uppmätts får den givare som uppvisar högst 

medeltemperatur agera som referens. Temperaturen i varmvattentanken skiljer sig mellan 

testerna och en jämförelse mellan högsta uppmätta medeltemperatur i testerna med och utan 

isolering kan inte göras. Temperaturen bör dock vara ungefär lika mellan testerna. I testet 

med isolering var högsta medeltemperatur 1°C högre än i testet utan isolering. Således kan 

ingen slutsats dras om hylsorna avger mycket värme. Värmeeffekten genom mätröret är 

högre än i en värmepump vilket kan medföra att skillnaden mellan isolerad och oisolerad är 

betydligt mindre än vad de är i verkligheten. 

Bland de övriga lösningarna finns det bra lösningar som till exempel slangklämman men om 

monteringen tas med i beräkning faller detta alternativ bort ganska snabbt. En annan 

intressant lösning är clipset som uppfyller de flesta kraven och önskemålen i 

kravspecifikationen på ett bra sätt. Däremot är det inte riktigt lika bra som de bästa hylsorna 

men då clipset är monterat på ett rör med mindre dimension har det inte testats med samma 

förutsättningar. Ytterligare tester krävs för att utvärdera clipset. 

Felet när temperaturen avläses på hög temperatur ger en stor osäkerhet på den exakta 

temperaturen på röret. Att öka noggrannheten i avläsningen på höga temperaturer förbättrar 

mätresultatet mer än vad minskad diameter på hylsan gör. 

4.3.5 Felkällor 

För att undvika fel på givarna har de kalibrerats före och efter testerna. Ingen givare 

uppvisade någon större avvikelse vilket bör utesluta fel i testresultaten knutna till givarna. 

Speciell loggutrustning bör användas vid liknande tester för att få en större noggrannhet. Att 

temperaturen inte går att avläsa med större precision på höga temperaturer gör att ytterligare 

tester behövs för att försäkra sig om att en lösning är tillräckligt bra. 

Eftersom bara en givare testats i respektive lösning kan inte fel i monteringen uteslutas. 

Variationer i monteringen som kan tänkas uppstått är bland annat varierande mängd värme- 

kopparpasta, varierande mängd lod eller åtdragning av slangklämma, bulbklamma och 

buntband. Ytterligare tester bör utföras där de bästa lösningarna testas mot varandra men då 

fler givare är monterade på samma sätt.  

För att testa clipsen mer noggrant bör ett test där 
5
/16 eller 8x0.8 mm hylsorna är monterade 

på 
3
/8 tum rör jämföras med clipsen för att alla lösningar testas med samma förutsättningar. 

Kompensation för den tid det tar för vattnet att flöda genom mätröret har inte tagits med i 

jämförelsen av svarstid. Vattenflödet anses vara tillräckligt stort för att skillnaden inte ska 

vara mätbar då loggning av temperaturen sker med en sekunds intervall. Hade temperaturen 

loggats med mindre tidsintervall hade skillnader lättare kunnat urskiljas.  
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Tester utan isolering kan inte direkt jämföras med driftförhållanden för en värmepump som 

är installerad utomhus då luftcirkulationen antagligen är högre i en värmepump och detta bör 

påverka mätvärdena negativt. Även omgivningens temperatur skiljer sig mot 

driftförhållanden då en värmepump som står ute kan utsättas för luft ner till ca -30°C, i testet 

var omgivande luft ca 20-24°C.  

Isoleringen som användes i testet när alla givarmonteringar isolerades var inte samma för 

alla lösningar. Utrymmet mellan testriggen och mätröret gjorde att annan typ av isolering 

fick användas på vissa ställen. Även isoleringen över clipset var av annan typ. 

Felet som uppstod i första testet då datorn inte klarade av att logga temperaturen med en 

sekunds intervall kan ha en marginell inverkan på resultaten. Även felet med att 

temperaturen ökar stegvis på höga temperaturer kan påverka resultatet, dock så gäller detta 

fel i samtliga test och bör inte påverka jämförelsen mellan testen. 
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5 Koncept 

Resultaten från testerna samt undersökningen av värmepumpar har resulterat i ett antal 

koncept för en ny givarmontering. Koncepten ska uppfylla kraven som finns listade i 

kravspecifikationen i kapitel 3, två av koncepten uppfyller dock inte alla krav men de anses 

intressanta av en eller flera anledning för att ändå tas med. 

För att enklare ta fram koncept och undersöka de tänkbara sätten det går att montera en 

givare på ett rör har vissa delar av funktions/medel-träd enligt kompendiet ”Systematisk 

Konceptutveckling” [2] använts. 

Det finns tre kategorier i funktions/medel-trädet (tabell 3) som i sin tur listar de funktioner 

som kan tänkas ingå i ett koncept. Kategorin ”Montering på rör” listar olika sätt att montera 

givaren eller de funktionerna under ”Monteringstillägg” på ett rör. Under 

”Monteringstillägg” listas olika tillägg en givare kan monteras i, till exempel en hylsa som är 

ett av de nuvarande monteringssätten. Sista kategorin listar funktioner som är tänkt att öka 

kontakten mellan röret eller ”Monteringstillägget”. 

För att ta fram ett koncept väljs en eller flera av funktionerna under de tre kategorierna och 

kombineras med varandra. Ett koncept kan innehålla bara en funktion men också en 

kombination av flera funktioner från en eller flera kategorier. 

Koncepten som tas fram kommer sedan att rankas mellan varandra i en utvärderingsmatris 

för att ta fram de bästa koncepten (tabell 4). 

Tabell 3: Funktions/medel-träd 

Montering av givare på rör 

   

   

Montering på rör Monteringstillägg Öka kontakten 

Lödning Hylsa Värmepasta 

Tejp Kapsel Kopparpasta 

Buntband  Fjäder 

Lim   

Slangklämma   

Bulbklamma   

Clips   

5.1.1 Clips  

Detta koncept bygger på ett av de clips som hittades hos en av de undersökta värme-

pumparna. Förändringarna är bland annat att clipset är förlängt och täcker hela givaren, det 

finns också nedvikta kanter på varje sida av clipset (punkt 1 i bild 18) som ska förhindra att 

givaren inte monteras utanför clipset samt att givaren inte kan vibrera loss. Den invikta 

kanten, punkt 2 i bild 18, gör att när givaren monteras i clipset sitter den kvar och underlättar 

då montering. En annan fördel med att givaren inte kan monteras utanför clipset är att hela 
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givaren täcks av clipset och att det då bör vara bra kontakt över hela givaren. Sensorn är 

placerad längst fram i givaren och bör för bästa mätresultat vara täckt av clipset. 

Kanterna (punkt 1 i bild 18) på clipset kan eventuellt nöta sönder kabeln till givaren om 

kanterna är skarpa eller är för långa. 

  

Bild 18: Clips sett i genomskärning. Clips monterat på rör och givare. Clips sett snett från 

sidan. 

Clipset är väldigt lätt att montera samt att det inte kräver några verktyg eller kontaktmedel. 

Ett liknande clips har testats i de tester som utfördes och de uppvisade bra resultat. En 

nackdel är att det bara passar en dimension. De nedvikta kanterna kan också skava sönder 

kabeln till givaren om de sticker ned för mycket. 

Markeringar på röret som visar vart givaren ska monteras minskar risken att givaren 

monteras på fel ställe (till exempel nära en krökning av röret) samt underlättar vid service. 

Markeringen kan till exempel vara stansad eller färgad på röret. 

5.1.2 Kapsel 

Om givare ska monteras på rör som inte ska isoleras men givarmonteringen ändå ska isoleras 

kan ett kombinerat fäste och isolering vara ett bra alternativ. Ett sätt att lösa detta är genom 

att fästet är tillverkat i isolerande material som inte deformeras och tål höga temperaturer. 

Fästet kan liknas med en kapsel som kapslar in givaren (bild 19). 

 

Bild 19: Bild på hur kapseln är tänkt att se ut, i spåren runt kapseln dras två buntband fast. 

Kapseln är uppdelad i två delar (bild 20) och tillverkad i cellplast eller annat hårt och 

isolerade material. Delarna ligger runt halva röret och en av delarna har plats för givaren 

samt kabeln till givaren. För att täta skarvarna finns lister runt skarvarna av hane/hona typ. 

För att låsa fast delarna och för att givaren ska få bra kontakt med röret dras två buntband åt 

runt delarna. Denna lösning passar bara en dimension och måste tillverkas för alla 

dimensioner på rör givaren ska monteras mot. 

2 

1 
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Bild 20: Bild visar hur kapseln ser ut öppnad. 

5.1.3 Kapsel med fjäder 

En annan variant av kapseln men som passar flera dimensionen på rör är att använda en 

fjäder som trycker givaren mot röret. Om diametern på röret givaren ska monteras mot är 

liten trycks givaren längre in i kapseln.  

Lösningen består av tre delar, den första delen är en kapsel i hårdare typ av isolering med 

plats för givaren. Den andra är en mjukare typ av isolering, och den tredje en fjäder. 

Utseendet på fjädern kan variera, antigen en typ av bladfjäder som på bilden eller en 

trådfjäder. För att allt ska sitta kvar mot röret dras två buntband åt runt alla delar (bild 22). 

Den mjuka isoleringen anpassas efter formen på röret när allt monteras och hjälper till att 

täta mellan kapseln och röret. Se bild 21 för en skiss över de ingående delarna. 

 

Bild 21: Bild som visar de ingående delarna i konceptet ”Kapsel med fjäder”. 

Buntbanden kan om de utsätts för värme under långa perioder eventuellt tröttas ut något och 

det gör då att trycket mellan givare och rör blir sämre, fjädern bör dock motverka detta. Runt 

rör med liten diameter kan det antagligen bli svårt att täta längs med sidorna på kapseln och 

en speciell kapsel kanske behövs för små dimensioner.  
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Bild 22: Skiss över hur kapseln är tänkt att monteras på ett rör. 

5.2 Utvärdering av koncept 

För att jämföra koncepten mot varandra har en utvärderingsmatris tagits fram för att lättare 

få en överblick över de viktigaste egenskaperna och hur de står sig mot varandra, se tabell 4. 

Egenskaperna har fått ett värde mellan 0.1 och 1 beroende på hur viktiga de antas vara. 

Betyg 1-10 delas ut i varje kategori beroende på hur bra ett koncept antas vara.  

5
/16 tum hylsan med HTC värmepasta finns med i matrisen för att jämföra koncepten mot den 

lösning som fick bäst resultat i testerna.  

Denna matris bygger på uppskattade värden och antaganden, hög poäng ges för kategorier 

där en lösning rankas bra. Det totala betyget är en summa av ett koncepts betyg i respektive 

kategori multiplicerat med motsvarande egenskaps betydelse. 

Som resultatet i tabell 4 visar är clipset det koncept som får högst totalt betyg. I kategorin 

montering får clipset högsta betyg då det varken kräver verktyg eller värmepasta samt att det 

är väldigt lätt att montera.  

Förklaring av kategorierna i matrisen: 

 Montering. Till denna kategori räknas monteringstiden och hur monteringen av 

konceptet sker. Om monteringen kräver verktyg dras betyget ned. 

 Temperaturavläsning. Hur bra givaren kan avläsa temperaturen på röret. 

 Kostnad. Kostnad för tillverkning av konceptet och inköp av material. Koncept som 

måste tillverkas i olika storlekar får sänkt betyg. 

Tabell 4: Utvärderingstabell. 

 Montering Temperaturavläsning Kostnad Totalt betyg 

Egenskapens betydelse 0.7 0.9 0.4  

Koncept:     

Clips 10 7 6 15.7 

Kapsel 6 8 5 13.4 

Kapsel med fjäder 5 7 2 10.6 

5/16 tum med HTC 2 9 7 12.3 
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5.3 Rekommenderad lösning 

Clipset är den lösning som efter testerna visat upp bra resultat samtidigt som det är väldigt 

lätt att montera. För att det ska finnas en anledning att byta givarmontering bör det förutom 

bättre temperaturavläsning också vara enklare att montera samt minska monteringstiden och 

då även tillverkningskostnaden. Clipset som varken kräver verktyg eller kontaktmedel 

uppfyller dessa krav och ger bra mätning av temperaturen.  

Kostnaden för inköp av clipset blir antagligen högre än vad hylsorna kostar, däremot krävs 

ingen värmepasta eller tidskrävande montering. Den enda egentliga nackdelen med clipset är 

att det bara passar en dimension och måste tillverkas i flera storlekar för att passa på alla rör. 

För att vara säker på att clipset fungerar så bra som det är tänkt är dock ytterligare tester 

nödvändiga. Prover av clipset bör beställas i 
3
/8 tum för att jämföras mot det clips som en 

konkurrent använder men också i andra storlekar för att testa det i en värmepump. 

5.3.1 Ytterligare tester 

De tester som är gjorda behövs kompletteras med ytterligare tester om nuvarande lösning av 

givarmontering ska bytas till en ny. Dessa tester har av tidsbrist inte varit möjliga att utföra. 

Som referens i dessa tester bör 
5
/16 tum med HTC eller 8x0.8 mm med HTC användas då 

dessa visat bäst resultat i testerna. 

I de nya testerna bör förutsättningarna för clipset och hylsorna ha samma förutsättningar och 

måste då monteras på samma rör och med samma dimension.  

För att minska risken att ett clips monteras felaktigt eller att en hylsa löds fel eller fel mängd 

värmepasta används måste så många givare som möjligt testas monterade på samma sätt. 

Styrskåpet som är modifierat med extra ingångar kan nu logga värden från arton givare 

vilket blir nio givare monterade med clips och nio givare monterade i hylsor (
5
/16 tum med 

HTC). Kan styrskåpet byggas ut med fler ingångar så att fler givare kan loggas blir testet 

bara bättre. 

Även längre tester i värmepumpar av clipset bör göras för att se så att det klarar en längre 

tids drift under korrekta förhållanden. 

Eftersom givaren inte är monterad i en fixerad position med clipset bör även någon form av 

vibrationstest utföras för att vara säker på att clipset inte flyttar på sig. 

Tester av clips i olika storlekar bör också undersökas för att vara säker på att clipset fungerar 

lika bra på 54 mm rör som på ett 
5
/16 tum rör. 
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6 Slutsatser och Rekommendationer 

Som resultaten från testerna visar är inte clipset den lösning som ger bäst mätresultat men då 

inte bara mätresultatet är viktigt är det ändå den lösning som är bäst totalt sett. Andra viktiga 

delar förutom mätresultatet är monteringstiden och kostnaden. 

Eftersom clipset måste tillverkas i flera storlekar för att passa på alla rör som det ska 

monteras på kommer kostnaden för ett clips antagligen bli något högre jämfört med en hylsa. 

Den högre kostnaden per clips bör dock inte påverka totalkostnaden speciellt mycket om 

monteringstiden räknas in. Ett clips tar bara några sekunder att montera till skillnad mot 

hylsorna som ska lödas och fyllas med värmepasta vilket tar betydligt längre tid. 

De kostnadsförslag som lämnats av företag för tillverkning av prover ger inte en bra bild 

över vad kostnaden per clips blir om det ska serietillverkas. Den stora kostnaden för 

tillverkning av clipsen bör vara tillverkning av verktyget som används för att tillverka 

clipsen. Kan verktyget anpassas för att tillverka clips i flera storlekar bör priset per clips bli 

ganska lågt. En undersökning av vad kostanden för serietillverkning av clips till alla 

dimensioner är nödvändig för att kunna rekommendera ett byte av givarmontering till clips. 

På grund av tidsbrist har vissa tester inte kunnat utföras men de anses ändå viktiga för att 

säkerställa att clipset uppvisar bra mätresultat. I kapitel 5.3.1 finns det beskrivet vilka tester 

som bör utföras. 

Givare monterade med aluminiumtejp och buntband uppvisar likvärdiga resultat i testerna 

som den hylsa som används idag. Däremot så bör denna lösning bytas ut mot ett clips eller 

hylsa då det är svårt att montera givaren med ett bra resultat upprepade gånger. Monteras 

givaren lite fel minskas kontaktytan mellan givaren och röret drastiskt vilket leder till dålig 

avläsning av temperaturen. 

Den stegvisa avläsningen av temperaturen på högre temperaturer ger ett nästan lika stort fel 

som mellan den bästa lösningen och den sämsta. Att byta AD omvandlare för att öka 

noggrannheten kan ge en större marginal för att skydda komponenter men också öka 

verkningsgraden. Detta medför dock ökade kostnader. 

Arbetet med att ta fram ett nytt monteringssätt för givarna har medfört mycket tester och 

analyser av testresultaten. Då livslängden beräknas till 20 år krävs det då att givaren och dess 

montering också klarar av att avläsa temperaturen under hela livslängden. Därför är det 

viktigt att byte till en ny lösning klarar av allt som den kan utsättas för. Om en värmepump 

behöver service för att en givare för några kronor inte fungerar kan bli kostsamt. En bra 

lösning för montering av givare är därför viktigt för att säkerställa kvalitén på värmepumpen. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1:  Flödesschema 

Bilaga 2: Bilder på givarmonteringarna 

Bilaga 3: Konkurrenters lösningar 

Bilaga 4: Lödning av hylsor 

Bilaga 5: Kalibrering 

Bilaga 6: Beräkning av svarstid 
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Bilaga 1: Flödesschema 

 

Bild 23: Flödesschema. 
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Bilaga 2: Bilder på givarmonteringarna 

 

Bild 24: Referensgivare 2 (R2). R1 är 

monterad på samma sätt. 

 

Bild 25: Clips monterad på 
3
/8 tum rör. 

 

Bild 26: Från vänster till höger: 8x1 mm 

tom, 
5
/16 tum tom, 

5
/16 tum med HTC 

värmepasta. 

 

Bild 27: Från vänster till höger: 
3
/8 tum tom, 

3
/8 med fjäder, 8x1 mm tom. 

 

Bild 28: Från vänster till höger: D-hylsa 

från konkurrent, 8x0.8 mm tom, 8x0.8 mm 

med HTC 

 

Bild 29: Från vänster till höger: 8x0.8 mm 

tom, D-hylsa egentillverkad, D-hylsa från 

konkurrent. 

 

Bild 30: Från vänster till höger: 
3
/8 tum 

tom, 
3
/8 tum med WLPG, 

3
/8 tum med HTC. 

 

Bild 31: Från vänster till höger: 
3
/8 tum med 

lock, 
3
/8 tum med kopparpasta, 

3
/8 tum tom. 
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Bild 32: Isolerat fäste. 

 

Bild 33: Aluminiumtejp och två buntband. 

 

Bild 34: Slangklämma med HTC 

värmepasta. 

 

Bild 35: Bulbklamma med HTC värmepasta. 

 

Bild 36: Mätröret utan isolering i test 1. 

 

Bild 37: Mätröret med isolering i test 2. 
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Bild 38: Isolering över clips i test 2. 

 

Bild 39: Isolering över slangklämman och 

bulbklamman i test 2. Det isolerade fästet är 

inte extra isolerat. 

 

Bild 40: Mätröret isolerat i test 2. 

 

Bild 41: Isoleringen över hylsorna i test 2. 
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Bilaga 3: Konkurrenters lösningar 

Bilder på de olika rör monterade lösningarna som hittades i konkurrenters värmepumpar. 

 

Bild 42: Clips från konkurrent monterat på 

rör. 

 

Bild 43: Givare monterad i hylsa med D-

profil. 

 

Bild 44: Clips. 

 

Bild 45: Fjädern i hylsan i bild 43. 

 

Bild 46: Hylsa med givare och 

kopparpasta. 

 

Bild 47: Hylsa med givare och värmepasta. 

 

 

Bild 48: Clips monterat på givare och rör. 

 

 

Bild 49: Givaren i bild 47. 
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Bild 50: Clips. 

 

Bild 51: Givare monterad med slangklämma 

och värmepasta. 

 

Bild 52: Givare monterad i hylsa. 

 

Bild 53: Givare monterad med buntband och 

värmepasta. 

 

Bild 54: Givare ingjuten i plast i en hylsa. 
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Bilaga 4: Lödning av hylsor 

Samtliga hylsor är bara lödd längs med en sida. 

 

1. 8x0.8 mm med HTC 

2. Användes inte i tester 

3. D-hylsa Mitsubishi 

4. D-hylsa egentillverkad 

5. 8x0.8 mm tom hylsa 

 

Bild 55: Bild som visar hur hylsorna är monterad. 

 

 

1. 3/8 tum tom hylsa 

2. 3/8 tum med kopparpasta 

3. 3/8 tum med lock 

4. 3/8 tum med HTC 

5. 3/8 tum med WLPG 

 

Bild 56: Bild som visar hur hylsorna är monterad. 

 

 

1. 8x1 mm tom hylsa 

2. Rund hylsa med fjäder 

3. Användes inte i tester 

4. 5/16 tum med HTC 

5. 5/16 tum tom hylsa 

 

Bild 57: Bild som visar hur hylsorna är monterad. 
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Bilaga 5: Kalibrering 

Kalibreringen av givarna utfördes med en Ametek JOFRA ATC 155 B. Tre givare 

kalibrerades åt gången och givarna kalibrerades vid 10°C och 90°C. För att ta fram felet togs 

medelvärdet givaren gav under 15 minuter på given temperatur. Kalibratorn ställdes in att 

hålla given temperatur i 20 minuter. Givare 1-18 är givare som används i värmepumparna 

och R1 och R2 är termoelementen som användes som referensgivare. Att referensgivarna 

visar ett stort fel har mindre betydelse då dessa mest är tänkt att användas för jämförelse av 

svarstid. Svarstiden hos referensgivarna är mycket bättre än de övriga givarna. 

Efter Test 2 kalibrerades alla givare igen, dock bara vid 90°C. Medeltemperaturen räknades 

ut under ca 20 minuter på konstant temperatur och felet anges i tabellen nedan. Ingen givare 

uppvisade något fel. 

Givare som används i testet är NTC 1700 mm molex med IVT Art.nr: 14767. 

De värden som finns i tabellen är de korrigeringar som ska göras i loggprogrammet.  

Tabell 5: Tabellen visar vilka fel givarna visade upp vid 90°C och 10°C.  

Givare 10°C före tester 90°C före tester 90°C efter Test 2 

R1 -1.706 -0.883 -/- 

R2 -1.661 -0.769 -/- 

1 -0.1 0 0 

2 -0.1 0 0 

3 -0.1 0 0 

4 -0.2 0 0 

5 -0.1 0.028 0 

6 -0.2 0 0 

7 -0.1 0 0 

8 -0.1 0 0 

9 -0.1 0 0 

10 -0.1 0 0 

11 -0.2 0 0 

12 -0.2 0 0 

13 -0.2 0 0 

14 -0.3 0 0 

15 -0.2 0 0 

16 -0.3 0 0 

17 -0.2 0 0 

18 -0.1 0 0 
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Bilaga 6: Beräkning av svarstid 

Temperaturen då givarna antas uppnått rätt temperatur anges till 95 % av Δ-temperaturen för 

givaren med bäst svarstid. Svarstiden beräknas genom att mäta tiden mellan referensgivare 1 

(R1) reagerar på temperaturförändringen och givare x når 95 % av ΔT. I tester R1 inte 

används räknas svarstiden fram på samma sätt men tiden räknas istället från då någon givare 

uppmäter en temperaturförändring. Se tabell 6 och bild 57 för beräkningsexempel. 

Tabell 6: Beräkning av temperatur givare antas nått maxtemperaturen. 

 Beräkning Resultat 

ΔT 88.5°C - 11.1°C 77.4°C 

95 % av ΔT 77.4°C x 0.95 73.5°C 

Startvärde + 95 % av ΔT 11.1°C + 73.5°C 84.6°C 

 

 

Bild 58: Exempeldiagram för beräkning av svarstid. 

Tabell 7 anger vilka värden som ligger som grund för beräkning av svarstid i Test 1 och Test 

2. 

Tabell 7: Tabell över värden för beräkning av svarstid för tester. 

Används för test Startvärde Slutvärde 
Temperatur givare antas 

uppnått rätt temperatur 

Test 1, utan isolering 11.1°C 88.5°C 84.6°C 

Test 2, med isolering 11.5°C 88.8°C 84.9°C 

 

 

 

 

 


