
En luftförvärmare är väldigt lätt att bygga, 
man behöver i stort sätt bara en ram, en 
botten, en framsida av plexiglas och någon 
sorts system för att få luften att gå trögt 
igenom apparaten. Ska man göra som bild 
ovan så kommer man behöva göra en ram 
av trä, en baksida av en tunn träskiva, väg-
gar av trä, frigolit på baksidan och plexi-
glas på framsidan. Man kommer behöva 
sätta dit en fläkt av något slag, då passar 
en datorfläkt perfekt. Man sätter den vid 
antingen utblås eller insug. Man behöver 
fläkten för att transportera luften ifrån 
insug till utblås. Det är viktigt att man 
målar allt svart i själva lådan för att svart 
absorberar värme bäst av alla färger, därför 
valde vi svart. 

Mätvärden.

Som det står ovan har vi byggt, med den 
luftförvärmaren fick vi fram ett par mät-
värden. Vi mätte under en timma med 
intervaller på tre sekunder. 

Analys av mätvärden.

Mätningarna visar att vid ca 15 grader Cel-
sius utomhus fick vi upp emot ca 50 grad-
er Celsius varmt vid utblåset genom vår 
luftförvärmare.  Vår luftförvärmares fläkt 
går på solceller och därför ser man att det 
finns några svackor i diagrammet. Hade 
vi kört på batterier eller el ifrån elutaget så 
hade temperaturen varit mer jämn men vi 
ville uppnå maximal miljövänlighet. Men 
överlag så höll den sig runt 35-40 grad-
er Celsius. Efter som vi även gjorde små 
luftförvärmare, en gånger en meter, så fick 
vi inte upp den i några höga temperaturer, 
hade vi gjort en större så hade vi haft 
betydligt högre temperaturer. En luft-
förvärmare skulle vi rekomendera till 
sommar-stugor där det är ofta varmt på 
sommaren men under vintern håller den 
temperaturen och man behöver inte kosta 
på något som el om man kör med solceller.

Elever får i uppdag att bygga
luftförvärmare

En luftförvärmare är en enkel apparat som liknar en låda 
och så som den heter funkar den också, den tar alltså in luft 
och värmer upp luften med hjälp av solens energi och vår 
luftförvärmares fläkt går även på solceller vilket gör den helt 
grön och man behöver inte lägga pengar på el till fläkten.

Grund principen hos en luftförvärmare 
är att den ska kunna värma upp kall luft 
till varm luft. Men det går att göra den 
mer komplicerad, därför har vi monterat 
Arduino kort och programmerat den till 
att mäta temperatur vid utblåset i appa-
raten. Med hjälp av det kan man reglera 
mängden varm luft som den ska blåsa ut. 
Det sitter en fläkt vid antigen utblås, insug 
eller båda. De sitter för att kunna trycka in 
luft eller suga ut luft ur luftförvärmaren. I 
luftförvärmaren finns det väggar på grund 
av att luften ska ta lång tid på sig att

komma ifrån insug till utblås för att då är 
luften kvar längre i luftförvärmaren och 
har längre tid på sig att värmas upp, se bild 
nedan. 


