
Fakta 

Vi har utgått från att svart färg absorberar mer värme och strålning från omgivningen och blir 

därför har vi målat hela luftförvärmaren samt innehållet svart. Vi har också sett till att 

materialet i förvärmaren är av hög värmekapacitet för att snabbt kunna förflytta värmen från 

materialet till luften. Vi valde aluminium eftersom det är billigt och har en helt okej 

värmekapacitet.  

Påverkan hållbart samhälle 

Vår luftförvärmare har ingen negativ påverkan på miljön då den varken kräver elektricitet 

eller något annat än solljus för att fungera, det enda som kan ha skadar miljön för att skapa 

luftförvärmaren är materialet den är gjord av. Luftförvärmare är en av om inte det absolut 

miljövänligaste sättet att värma upp ditt hus eller liknande. Om man jämför med till exempel 

el-värme måste ju elen komma från något, och en stor mängd av vår el kommer från 

kärnkraftverk vilken kan vara extremt farligt för naturen. 

Eftersom en luftförvärmare inte kräver någon elektricitet eller något föremål för att fungera är 

det därför helt gratis att använda. Detta är självklart ett gigantiskt plus då du inte behöver 

slösa pengar på till exempel pellets eller el. Vi behöver alltså inte elda lika mycket för att 

värma upp hus, Vilket gör det mycket naturvänligt 

Hur har vi valt att bygga 

I början tänkte vi ha ett längre rör i luftförvärmaren och ha en fläkt som driver runt luften in 

och ut ur systemet, men detta hade blivit krångligt att få fungera då vi antigen skulle behöva 

ett batteri eller på något sätt göra om varmluften till elektricitet. Vi kom senare på att detta 

skulle bli väldigt svårt att bygga och bestämde oss att bygga en luftförvärmare med en kortare 

väg för luften att ta dig igenom och utan fläkt. Jag tror inte att fläkten hade hjälp speciellt 

mycket hur som helst då luften skulle åka ut innan den hann bli uppvärmd. 

Byggprocessen 



Vi började att göra varsin skiss på hur vi individuellt tyckte att luftförvärmaren skulle se ut. 

Efter det valde vi ut en av skisserna och fortsatte utveckla den i CAD. Vi valde att ha ett stort 

aluminium rör inuti luftförvärmaren då vi tror att luften kommer lättare hettas upp i ett 

aluminiumrör. Vi började såga plankor med rätt mått, När lådan i sig blev klar täckte vi 

innehållet med aluminiumfolie med den matta sidan uppåt för att absorbera så mycket värme 

som möjligt, efter det monterade vi 

aluminiumröret i lådan. Vi valde den 

matta sidan uppåt då blankt material 

reflekterar ljus och värme, matt drar 

hellre åt sig värma och håller den.  


