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Sammanfattning
Min uppgift var att förbereda den redan designade värmelisten Stayhot för produktion.
Jag började rita hela listen i CAD programmet. Det visade sig emellertid att vissa designade 
komponenter behövde ändras för att kunna fungera i praktiken. En vridbar reflektor kunde 
inte kombineras med isoleringen. De föreslagna ljusdioderna skulle ge alldeles för svag 
belysning, så de ströks och belysningsfrågan återstår att lösa. Det gamla gallret hade ganska 
många stavar, och det gjorde jag om till ett galler med färre för att underlätta rengöringen.
Upphängningen av gallret ändrades också.  Underkåpan gjordes också om till att bli sluten
ut mot reflektorn för att undvika att det lagras smuts och fukt . Reflektorn fick en annan form. 
Från att ha varit kantig blev den oval för att följa överkåpans form och få en jämnare isolering 
det öppnar också möjlighet att använda två värmeelement.
Värmekällan skulle ha ändrats för att få en högre värme, med eftersom de nya elementen kom 
fram först i arbetets slutskede hann de inte komma med.
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Abstract
My task was to prepare the already designed heating list “Stayhot” for manufacturing.
I started with drawing the whole list in the CAD-program. It became obvious that some of the 
designed components had to be changed to work in practice.
A turnable reflector couldn’t be combined with the isolation. The suggested light emitting 
diodes wouldn’t give enough light, so I cut them out and the problem with light remains to be 
solved. The old grating had many rods and I changed that to a grating with fewer rods to make 
it easier to clean. The hanging-up of the grating was also changed.
The lower ceasing was changed to be closed towards the reflector to avoid filth and damp.
The reflector had a different shape. From having been square it became oval to follow the 
shape of the above ceasing and have a more even isolation. It also opens up to the possibility 
to use two heating elements. The heating-source should have been changed to be warmer, but 
as the new elements didn’t come until my work was almost finished, I couldn’t use it.
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1 Inledning

  
Detta examensarbete har utförts av maskiningenjörsstudenten Nebojsa Radovic på fakultet för 
teknik-och naturvetenskap vid Karlstads universitet. Uppdragsgivare och beställare är 
Lobelius Agentur AB, Sollentuna
Handledare på universitetet har varit Lennart Berglund, som är verksam på avdelningen för 
maskinteknik. Vid företaget Coffee Queen har arbete handletts av utvecklingsingenjör Peter 
Larsson.
Studenter på innovations och designingenjörsprogrammet har som avslutning på kursen 

”Integrerad Produktutveckling”, för Lobelius Agentur AB, Sollentuna designat en värmelist 
kallad Stayhot. Målet med projektet var att höja värmelistens konkurrenskraft. Med en helt ny 
Stayhot-produkt skulle dess ställning som värmelistleverantör befästas och varunamnet göras 
mer eftertraktat. I förlängningen leder detta till att man kan nå flera marknader vilket innebär 
försäljning av fler enheter.
Företaget Coffee Queen i Arvika skall tillverka denna, men den är ännu inte förberedd för 

produktion. 
Den i rapporten redovisade värmelisten används i storkök för att hålla maten varm. Den 
redovisade konstruktionen skall ses som en generell lösning, vilken kan kräva vissa 
förändringar.
Grundtanken har dock varit att göra produktionsanpassningen så färdigt som möjligt. Vid 
arbetet stöter man på många problem. Man vet inte vilka tillverkningsmöjligheter som finns 
inom plåtbearbetning, vad man kan åstadkomma på enkelt och billigt sätt o.s.v.  Målet är 
givetvis att få så bra kvalitet som möjligt till en så rimlig kostnad som möjligt.
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1.1 Mål
Målet är att i så hög grad som möjligt uppfylla följande krav som uppdragsgivare bestämt:

• Varmhållning
• Hissfunktion som standard
• Hostskydd (45• vinkel, 200mm)
• Temperaturen av chassi bör ej överstiga 60•C
• Ny fräsch design
• Längder anpassade efter GastroNorm-måtten 

1.2 Syfte
Att förbereda Stayhot för produktion

1.3 Företaget
Lobelius Agenturer AB, Sollentuna, grundades den 1 september 1986 av Per Lobelius. 
Lobelius Agentur AB erbjuder olika produkter för restaurang, hotell och byggsektorn. 
Agenturen saluför sina produkter med marknadens ledande återförsäljare och grossister. 
Lobelius Agentur AB är medlem i BSF, Branschförening för storköksleverantörer.
Coffee Queen tillverkar redan en värmelist åt Lobelius Agentur AB, men har också fått i 
uppdrag att ta fram en ny variant.
Coffee Queen är ett privatägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför
kaffemaskiner.
År 2006 sysselsatte företaget cirka 65 personer. Produkter säljs till kontor, restauranger, 

storkök och servicehandel. Sammanlagt tillverkar företaget över 50 olika modeller som säljs i 
40 länder över hela värden.  
Coffee Queen AB är miljö och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001. 
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2 Arbetsuppgift

Arbetets uppgift och mål är att med utgångspunkt i  den befintliga modellen förbereda 
värmelisten Stayhot för produktion.
Jag skall göra detta helt eller delvis beroende på hur omfattande det blir. Önskemålet är: hellre 
lite och välgjort än allt och slarvigt.
Min kontaktperson, Peter Larsson - utvecklingsingenjör på Coffee Queen, vill ha produkten 
ritad i CAD, och produktionsgången beskriven med alla detaljer. För universitetet redovisas 
arbetet genom de av universitetet fastställda kriterier för godkännande av examensarbete.

Kraven på produkten  och önskemålen var som följer och kvarstår givetvis även för mitt 
arbete:
Krav:

• Varmhållning
• Hissfunktion som standard
• Hostskydd (45• vinkel, 200mm)
• Temperaturen av chassi bör ej överstiga 60•C
• Ny fräsch design
• Längder anpassade efter GastroNorm-måtten

Önskemål:
• Ny värmekälla
• Höja värmen
• Möjlighet att docka fler enheter till varandra på längden och bredden
• IP-klass 55
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3 Utvecklingsarbete av värmelistan

3.1 Nuvarande funktion
I dagsläget finns en äldre modell som fungerar bra, men det finns vissa nackdelar med den :

• Det är för många monteringsmoment.
• Designen känns lite gammalmodig, man vill ha den lite snyggare för att passa. Idag 

lägger, många restauranger, ner stora pengar på design. Då är det synd om värmelisten 
tar ned helhetsupplevelsen. Den nya listan skall vara mer anpassad till tidens smak.

• Den behöver en liftfunktion så man själv kan reglera hur nära maten man vill ha listen.
• Måtten var inte anpassad efter GastroNorm som innebär att produkten inte passade i 

GastroNormsystem som är ett standardsystem i storkök.

3.2 Utvecklingsidéer
Utgångsiden var att värmelisten skall ha enkel konstruktion, billig att tillverka, lätt att montera 
och lätt att göra ren.
Under projektets inledning kretsade idéerna kring flera olika lösningsprinciper. Jag fick en 
modell som jag skall utgå från och ritningar från det föregående arbetet. För att lösa 
problemet hade tre grundidéförslag tagits fram. Jag har funderat över förslagens för- och 
nackdelar.

Förslag 1

Figur1. visar ”Nashville”

Den här modellen gjorde studenterna på innovation och design programmet. Det var 
ursprungligen den som skulle produktionsanpassas. Grundidén var bra. Efter att jag läst deras 
rapport och studerat modellen insåg jag de trots alla undersökningar som de gjorde, 
”Nashville” hade de viktigaste detaljer (kvartselement och isoleringen) kvar från den gamla 
modellen. Slutsatsen var att de var bra. Det var underlag för fortsatta funderingar. Det som 
skulle ändras på ”Nashville” var:
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• Gallret hade många stavar, det kan fylla samma funktion med färre. Det tar tid att göra 
rent.

• Diodbelysningen var bra tänkt men den ger väldig svagt ljus. 
• Undersidan på värmelistan var öppen vilket innebär att olika föroreningar lätt kan 

tränga in i värmelisten och det är i strid med ett av önskemålen från uppdragsgivaren, 
nämligen att produkten skulle uppfylla IP-klass 55. IP-klass 55 är en certifiering från
Sveriges Provnings och Forskningsinstituts.  Den innebär att elektrisk eller elektronisk 
utrusning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga 
in, måste vara väldigt väl inkapslade för att nedbringa riskerna för elchock, brand och 
explosion. Kapslingsprovning utförs normalt mot den globala standarden IEC 60529 
eller den europeiska motsvarigheten EN60529, vilken antagits som svensk standard SS 
EN60529.
P-märkning är kvalitetsmärkning där 1:a siffran beskriver grad av skydd mot beröring 
och  inträngande föremål. Acceptansvillkoren för IP5X uppfylls om inte damm trängt 
in i sådan mängd att eller på en sådant ställe att materialets tillfredställande drift 
påverkas eller att säkerheten äventyras, samt att tillfredställande avstånd från tråden 
hålls, till farligt spänningsförande  respektive rörliga delar. 
Acceptansvillkoren för IPX5 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på 
sådant ställe att materialens tillfredställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. 
[1]

• Ett annat problem med förslaget var att den vridbara reflektorn var svår att kombinera
med isoleringen.

Förslag 2

Figur 2. visar ”Andra alternativet”

Tanken med det ”Andra alternativet” var att den gamla värmelistens funktion kombinerades
med ”Nashvilles” design. Värmelisten skulle ha en platt översida tillverkad i plåt och 
glasskiva på undersidan. De runda långsidorna skulle vara monterade på möbelgångjärn så att 
sidorna skulle kunna öppnas för att montera innehåll eller byta lampa. Undersidan skulle vara 
täckt med en kvartsglasskiva.
Den idén lades ner på grund av att man hade svårt att fästa gallret i den modellen och det var
också svårt att fästa isoleringen på de vikbara sidorna.
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Förslag 3

Figur 3. visar ”Tredje alternativet”

”Tredje alternativet” var baserat på ”Nashville” med vissa förändringar, bland annat nytt 
galler, ny reflektor, en glasskiva av kvartsglas som skulle täcka hela undersidan och 
underkåpan skulle skruvas fast på shassit. Efter diskussion med handledaren på företaget togs
emellertid vissa detaljer bort. Glasskivan togs bort. Jag tyckte den hade varit bra för att uppnå 
IP-klass55. Den hade skyddat mot damm, ånga och stänk,  men den skulle förståss påverka 
värmen både under och inne i listen.

 .
Mitt förslag till konstruktion för att höja och sänka värmelisten, utformade jag så här: 

Figur 4. visar ”Höj-sänk funktion”
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Detta tyckte man emellertid var för avancerat och dyrt att tillverka. Man kommer förmodligen 
bara höja eller sänka listen ett fåtal gånger under dess livstid, och det skall vara en betydligt 
enklare konstruktion. Så den idén lades ner.

Efter diskussion och rådgivning med handledare kom det slutliga konceptet fram.

Figur 5. visar ”Slutligt koncept”

I denna värmelist används den ursprungliga värmekällan – kvartselementstav med effekt på 
575 Watt och el-ansluts till 230 volt. Det rekommenderade avståndet från mat till värmekälla 
är 300-400 mm. Detta för att matten skall hålla en temperatur på minst 60•C. [2] I värmelisten 
används samma typ av isolering. Från sidan har listen formen av en ellips. Utsidan består av 
borstat rostfritt stål utom yttergavlarna som är i svart värmebeständig ABS. Reflektorn på 
insidan är gjord i polerat rostfritt stål. 
På ovansidan finns reglage med två knappar. En strömbrytare för att sätta på värmen och en 
för att reglera värmen. 
Gallret är gjort i rostfritt stål. Gallret och hostskyddet i plexiglas är avtagbara för att vara lätta 
att rengöra.
Värmelisten kan stå på en bänk, hängas upp monteras från en vägg eller under en hylla.
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4 Resultat
4.1 Allmänt
Konstruktionsarbete har till största delen utförts vid Karlstads universitet. Alla modelleringar 
har utförts med hjälp av programmet PRO-Engineer. Genom kontinuerlig kontakt med 
företaget och skolans handledare har de problem som uppstått kunnat lösas på ett rationellt 
och bra sätt.

Den värmelist som redovisas i rapporten är konstruerad och produktionsanpassad efter 
uppdragsgivarens önskemål och krav.

• Det första kravet var värmehållning. Eftersom värmelisten behåller den ursprungliga
värmekällan och det rekommenderade avståndet borde temperaturerna inte ha ändrats 
sen, alltså uppfylla kravet på minst 60•C.  

• Det andra kravet var ett höj/sänkbart stativ som skulle tas fram för att kunna sättas in 
på olika höjd när det ställs upp på ett nytt ställe, d.v.s. ganska få gånger under en 
värmelists livstid och inga dagliga justeringar. Kravet var inte svårt att uppfylla.

• Det tredje kravet var ett hostskydd vinklat i 45-grader och 200 mm långt. Det kravet 
är också uppfyllt

• Fjärde kravet var att temperaturen av chassi ej bör överstiga 60•C. Den gamla 
modellen hade samma värmekälla, och på den mätte innovationsstudenterna värmen 
på åtta punkter. Ytterkåpan hade i genomsnitt 45•C, på undersidan betydligt mer. Vid 
kanten där elektroniken satt kom de upp i 70•C och gallret kom upp i över 200•C.
Den gamla modellen var fyrkantig, vilket innebär att isoleringen inte blev jämntjock
runt hela chassi. Den nya modellen däremot är ju oval så isoleringen kommer att täcka 
hela insidan i ett lika tjockt lager. Detta borde jämna ut temperaturen så att ingen del 
behöver komma upp i över 60•C och riskera att bränna någon.

• Kravet på fräsch design är också uppfyllt.
• Kravet på att längden skulle anpassas till GastroNorm-mått är också uppfyllt.

Även delar av önskemålen är uppfyllda.
• Möjligheten att docka flera enheter till varandra på både längden och bredden, är 

uppfylld.
• Ny värmekälla ej uppfylld
• Höja värmen ej uppfylld
• IP-klass 55 är ej uppfylld.

4.2 Konstrunktionsbeskrivning
Den värmelist som redovisas i denna rapport har längden 650 mm vilket motsvarar 
GastroNorm måtten.[3] Den är tillverkad i borstad rostfri plåt.
Överkåpa och gavel är basdelen på vilken alla andra detaljer monteras.
”Foten” med höj-sänk funktion är framtagen för att användas några få gånger under sin 
livstidslängd.
Skruvade detaljer skruvas med genomgående maskinskruv hållfasthetsklass 8.8, som mutter 
används blindnitsmutter som pressas in i plåten.
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4.3 Tillverkningsmetod

4.3.1 Överkåpa
Överkåpa tillverkas i 0.8 mm plåt och bockas enligt ritningen A4 0013/B till rätt form. 
Håltagning och andra öppningar utförs med stansning eller laserskärning.

4.3.2 Underkåpa
Värmelistens underkåpa tillverkas ur 0.8 tjock rostfritt plåt.  Sträckpressas och sedan bockas 
efter ritningen A4 0014.

4.3.3 Gavel
Värmelistens gavelstycken stansas eller laserskärs ur 0.8 mm plåt till ritningsmått, och  
sträckpressas sedan  till rätt form.

4.3.4 Yttergavel
Formsprutas i värmebeständig ABS enligt ritningen A3 0018.

 

4.3.5 Fot
Foten består av tre delar: del 1, del 2 och del 3. Del 1 och del 2 stansas ur 3 mm plåt till 
ritningsmått. Del 2 stansas eller laserskärs ur en 1.5 mm tjock plåt och bockas sedan till rätt 
form. Samtliga hål utförs med stansning eller laserkärning. Del 2 och del 3 svetsas med I-fog.

4.3.6 Reflektor
Reflektorn laserskärs ur 0.4 mm polerad rostfri plåt till ritningsmått. Hål eller andra 
öppningar utförs genom stansning eller laserskärning.  

4.3.7 Galler
Gallret tillverkas i 4 mm tjocka runda stavar av rostfritt stål som bockas och sedan 
punktsvetsas enligt ritningen. 

4.3.8 Hostskyddhållare
Tillverkas ur 1.5 mm borstat rostfritt stål. Hål utförs genom stansning eller laserskärning

4.3.9 Hostskydd
Tillverkas i reptåligt plexiglas. Det vattenskäres eller sågas ur plexiglasplattor

4.4.0 Kvartselementlås
Tillverkas i 1 mm rostfritt plåt. Hål och andra öppningar utförs genom stansning eller 
laserskärning.



15

4.4 Monteringsprocess

Nästa steg, när alla detaljer är färdigtillverkade, är att montera ihop värmelisten.

• Man skall börja med att pressa in blindnitsmuttrarna i de stansade hålen på reflektorn. 
Detta för att förbereda för att kunna skruva fast den på basdelen vid monteringen. 
Samma sak görs på gavlarna för att kunna skruva fast fötterna.

• Sedan skall överkåpan och underkåpan punktsvetsas ihop.

• Därefter svetsas gavlarna fast på dem, också med punktsvetsning. Om klämmorna 
som fixerar gallret skall punktsvetsas görs lämpligen detta också nu. Nu är basdelen
klar och utgör grunden för det fortsatta arbetet.

Figur 6. visar ”Grundmodellen” med isoleringen

• Fötterna monteras ihop och skruvas fast på gavlarna så att listen står stadigt och bra 
för det fortsatta arbetet.

• Nu är det dags att få strömbrytare och kablar på plats. De två strömbrytarna trycks in i 
de två därtill förberedda hålen i överkåpa. Kablarna dras fram via foten och fästes i 
gavlarna. 

• Monteringsprocessen fortsätter med att få isoleringen på plats. Den 35 mm tjocka 
skivan med isolering läggs i på själva insidan av överkåpan. 

• Sedan monteras reflektorn.  Den trycks in under den vikta kanten på överkåpan på ena 
sidan. Så trycks även den andra sidan in och man för reflektorn på plats så att 
skruvhålen i reflektorn respektive överkåpan passar ihop. Detta är möjligt eftersom 
reflektorn inte är lika bred som chassiet. Även hostskyddet sätts på plats för att 
skruvas fast i samma hål.
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• Sedan monterar man kvartselement i själva reflektorn. 

Figur 7. visar ”Reflektor” med ingående delar

• Gallret monteras genom att man sticker in det innanför gaveln på den ena kortsidan 
sedan drar man tillbaka det så att det kommer innanför gaveln också på den andra 
kortsidan. Nu är det på plats och fixeras där genom två klämmor fästade på chassiets 
långsidor. Hur klämmorna fästes vid chassiet är inte löst än, men förmodligen bör de 
punktsvetsas.

Figur 8. visar ”Gallret” på plats
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• Slutligen skruvas yttergavel på grundmodellen

Figur 9. visar ”Yttergavel” på plats

När hostskyddet är monterat kommer värmelisten att se ut som i fig. 10

Figur 10. visar värmelisten med ” Hostskydd”
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4.5 Materialval

Vid val av material för tillverkning av samtliga metalldelar används borstad rostfri plåt av 
kvalitet SS 2333, anledningen till detta är att Coffee Queen använder denna plåt till samtliga 
rostfria konstruktioner. Undantag är reflektor som tillverkas i polerad rostfri plåt efter som 
den har emissionsförhållande • = 0.074. [4] . Tjockleken varierar mellan 0.4 och 0.8 mm. 
Undantag är foten som tillverkas i varmvalsat stål av kvalitet SS 1412. Material till hostskyidd 
är plexiglas Galleri UVMR som är ytbehandlad och är reptålig.[5]
Plastdetaljer tillverkas av värmebeständig ABS.
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5 Diskussion

Värmelisten verkade vara en ganska enkel produkt att tillverka, med arbetets gång visade det 
sig finnas ganska många svårtlösta problem som: 

- Att tillverka underkåpa, verktyget för att formpressa den skulle bli för dyrt för 
en liten serie.

- olika krav krockar med varandra, t.ex.IP-klass 55 som innebär inkapsling mot 
damm och fukt kan inte kombineras med  kravet att den skall vara enkel att 
montera, billig att tillverka och inte påverka värmen.

- Gastronormmåtten var svåra att kombinera med foten som skall kunna stå på 
bänken. 

Under projektets inledande fas fanns flera olika idéer om hur problemet skulle lösas.
Vissa idéer lades ned för att det skulle bli för dyrt att tillverka. Dessutom är det så att när man 
skickat sina idéer till underleverantören, kanske det visar sej vara för komplicerat att tillverka. 
Problemen jag stötte på var att hitta de färdiga beståndsdelarna som skulle ingå i produkten. 
Mycket tid går åt bara till att ta reda på var man kan leta efter olika alternativ till lampor, och 
sedan har man ingen erfarenhet av hur de fungerar i verkligheten. Hur mycket värme tål de,
Vilken dimension har de o.s.v.

En annan fråga var kostnaden av tillverkning. Vad blir billigast?  Om man stansar reflektorn i 
ett stycke och sedan bockar den så gör man mycket av arbetet i ganska få moment men å 
andra sidan blir det en del outnyttjade material kvar, svinnet i material blir onödigt stort. Det 
andra alternativet är att skära ut reflektorplåten för sig och lamphållaren för sig. Då utnyttjar 
man materialet bättre, men delarna måste punktsvetsas ihop och det blir ett arbetsmoment 
extra. 

På slutet av arbetet insåg jag att jag skulle ha behövt mycket mer kunskap om den miljö listen 
skall stå i och användas i. Detta för att veta vilka problem man kan stöta på och vilka krav 
som skall prioriteras.

Ett problem som jag inte kunde lösa var belysningen. På marknaden hittade jag få lampor som 
tål värme, och det var svårt att bygga in dem i värmelistan på en lämplig plats.
Ett av uppdragsgivarens önskemål var att få en ny värmekälla med högre värme. Tyvärr fick 
jag det nya IR-elementet först i slutfasen av arbetet. Denna visade sej ha andra mått än den 
gamla och med högre effekt. Detta skulle kräva tjockare isolering, nya ritningar , nya 
beräkningar av avståndet till maten m.m. så jag hade ingen möjlighet att hinna med detta.
Det arbete jag gjort kommer förmodligen inte till någon större nytta. Detta känns lite tråkigt, 
men de nya elementen kom in i bilden alltför sent.
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6 Slutsats

Av arbetet lärde jag mig att man måste börja i rätt ände. Jag började med att rita listen till en 
färdig produkt som vi ville ha den, och sedan visade det sej att det inte gick att göra så, för att 
det inte gick ihop med de färdiga produkter som skulle ingå i listen. En annan gång skall jag 
bara göra en skiss av hur slutprodukten skall se ut.  Ta reda på mått och funktion på de färdiga 
delarna som skall ingå. Först därefter skall jag börja rita produkten i detalj med utgångspunkt 
i de färdiga delarna.
Att producera något är svårare än man tror, man kan aldrig vara säker på att det man ritar och 
vill ha är realistisk att producera. Mycket handlar om prioriteringar, vilka saker är man beredd 
att ändra och vilka vill man absolut ha. Jag fick t.ex. ta bort reflektorns rörlighet för att få en 
jämnare isolering.
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7 Tackord

Att göra detta examensarbete kändes stimulerande och utvecklande. Det första gången man 
fick använda sina  kunskaper i verkliga livet.
För att tacka alla de som hjälpte mig under arbetets gång då skulle bli det alltför lång lista att 
räkna upp. Jag vill tacka alla men särskilt:

• Lennart Berglund min handledare, för idéer och åsikter.
• Peter Larsson för värdefulla och konstruktiva åsikter under arbetets gång.
• Lennart Back för den hjälp med datorn som du gett mig med stort tålamod när är jag 

kommit och stört.
• Komminister Elisabeth Bertilsdotter prästen i Ärtemarks och Torrskogs församling för 

att arbetet blev skrivet på korrekt svenska och engelska.
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