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Sammanfattning 
Stockholm Water Technology har utvecklat en energieffektiv CDI-teknik (Capacitive 
Deionization) för avsaltning av vatten. Detta i form av en modul som under arbetet har 
integrerats i en hushållsprodukt. Produkten riktar sig till konsumenter som 
huvudsakligen förlitar sig på vattenkällor med bräckt vatten.  

 
Bristen på färskvatten är fortsatt hög i stora delar av världen och problemen kopplade till 
den är många. De tidiga faserna i detta projekt handlar om att analysera dessa problem 
och utvärdera vilka av dessa som CDI-tekniken kan lösa. I samband med detta 
undersöktes framtida användare och befintliga marknader. En stor del av denna fas i 
arbetet kom att handla om personer som förlitar sig på bräckt vatten, det vill säga vatten 
med en salthalt någonstans mellan söt- och saltvatten. Situationen för dessa människor 
skiljer sig åt markant beroende på var i världen man väljer att fokusera och problemen 
sträcker sig hela vägen från Stockholms skärgård till länder som Indien.  
 
Den andra fasen i arbetet kretsar kring konceptgenerering och utvärdering av dessa. 
Olika lösningar och idéer testades med förarbetet som grund. Resultatet av detta arbete 
är ett koncept som lämpar sig för användare i flera delar av världen och som på flera 
sätt kan anpassas utefter specifika behov. Det är ett koncept som kan konkurrera med 
avsaltningsprodukter på redan etablerade marknader och som samtidigt öppnar upp för 
nya användningsområden. Resterande del av arbetet handlar om att omvandla detta 
koncept till en mer butiksfärdig produkt. Resultatet är en portabel produkt med en 
lagringskapacitet på tre liter. Produkten har i jämförelse med befintliga produkter 
signifikanta fördelar vad gäller vattenåtervinning, mobilitet, flexibilitet, energieffektivitet 
och underhåll.  
 

Både arbetet i sig och denna rapport följer David G. Ullmans ”Mechanical Design 
Process”.   
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Abstract 
Stockholm Water Technology has developed an energy efficient capacitive deionization 
technology (CDI) for desalination of water. This in the form of a module that during this 
project has been integrated into a household product. The product is aimed at 
consumers who rely mainly on brackish water sources. 
 
The water scarcity remains critical in many parts of the world and the problems 
associated with it are many. The early phases of this project are aimed at analyzing 
these issues and evaluating which of them the CDI technology could solve. 
Simultaneously, future users and existing markets were analyzed. A large part of this 
phase was centered around people who rely on brackish water, that is, water with a 
salinity somewhere between fresh and salt water. The situation for these people differs 
significantly depending on where in the world one chooses to focus and the problems 
extend all the way from the Stockholm archipelago to countries such as India. 
 

The second phase of the project is centered around generating concept ideas and the 
evaluation of these. Different solutions and ideas were evaluated with the conclusions 
from the earlier phase in mind. The result of the phase is a product concept that is 
suitable for users in many parts of the world and which can be customized in a variety of 
ways according to specific needs. It is a product concept that can compete with 
desalination products in already established markets and simultaneously opens up for 
new applications. The remaining part of the project is centered around transforming this 
concept idea into a more refined product. The result is a portable product with a storage 
capacity of three liters. In comparison to existing products, the product has significant 
benefits in terms of water recovery, mobility, flexibility, energy efficiency and 
maintenance. 
 
Both the work itself and this report are structured around David G. Ullman's "Mechanical 
Design Process". 
 



Förord 
Denna rapport grundar sig i ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Den kunskap och arbetsprocess som ligger till grund för arbetet har 
anskaffats under grundutbildningen på Civilingenjörsprogrammet inom Design och 
Produktframtagning. Arbetet är genomfört under våren 2018. 

Stort tack riktas till… 
… Prof. Joydeep Dutta och Karthik Laxman på Stockholm Water Technology. 
… Mina handledare Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp. 
… Siimon Vaske på KTH Innovation. 
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1 Inledning
I detta kapitel redovisas bakgrund, syfte och avgränsningar för projektet. Utöver detta 
presenteras även den designprocess som arbetet följer.   

1.1 Bakgrund
Bristen på rent och säkert dricksvatten är fortsatt hög i stora delar av världen. Sötvatten utgör 
mindre än 1% av jordens totala vattentillgångar och med en växande population väntas 
vattenbristen bli allt allvarligare. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling [1]. World Health Organization och 
UNICEF har tillsammans ansvaret för att följa upp målen vad gäller tillgången till rent 
dricksvatten, sanitet och hygien för världens befolkning. WHO/UNICEF Joint Monitoring 
Programme for Water Supply and Sanitation (JMP) rapporterade så sent som 2017 att över två 
miljarder människor fortfarande saknar tillgång till en pålitlig vattenkälla [2].  

Situationen för de drabbade och problemen kopplade till vattenbristen skiljer sig åt markant 
beroende på var i världen man väljer att fokusera. Ett av många exempel är den rådande 
situationen i länder som Indien. I Indien lever omkring 16% av jordens befolkning och 
grundvattnet är en avgörande vattenkälla för landet. Till följd av en snabbt ökande befolkning 
och en urbanisering i landet är grundvattennivåerna på kritiskt låga nivåer. Detta i sin tur leder 
till att salt havsvatten kan tränga in i det söta grundvattnet och därmed göra det bräckt. [3]  

Capacitive Deionization (CDI) är en energieffektiv lösning för avsaltning och rengöring av 
vatten. Tekniken lämpar sig således till människor som förlitar sig på vattenkällor med en för 
hög salthalt. Stockholm Water Technology AB har utvecklat en ny, förbättrad, CDI-teknik och 
denna ska under arbetet integreras i en portabel vattenrenare.  

1.2 Syfte
Tekniken i sig har utvecklats av Stockholm Water Technology AB och inte av studenten. 
Syftet med arbetet som redovisas i denna rapport handlar alltså snarare om tillhörande 
designprocess och integrering av tekniken i en slutgiltig konsumentprodukt. Produkten riktar 
sig mot mindre hushåll i länder med begränsad infrastruktur vad gäller elektricitet och vatten. 
En stor del av detta arbetet handlar med andra ord om att analysera och möta de krav och 
önskemål som ställs av framtida användare av produkten. Arbetet avslutas med en muntlig 
presentation, en redovisningsmodell, en utställning på KTH samt genom inlämning av denna 
rapport. 

1.3 Avgränsningar
Studenten har enbart en grundläggande förståelse för tekniken i sig och har anskaffat sig 
denna genom möten med forskarna bakom tekniken samt genom vetenskapliga artiklar om 
ämnet [4]. Detta leder till att tekniken i sig inte studeras på detaljnivå av studenten och detta 
är en avgränsning som forskarna och studenten har kommit överens om. Utveckling av 
mjukvara som produkten kräver och dess elektronik täcks inte heller av arbetet.   
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1.4 Produktutvecklingsprocess och metoder
Arbetsgången baseras på systematisk produktutveckling där utgångspunkten är Ullmans 
designprocess [5], se Figur 1. Produktupptäckt är det första steget i processen och handlar om 
hur idéer till nya produkter uppkommer. Det kan exempelvis handla om nya iterationer av 
redan befintliga produkter, tydliga behov från marknaden eller nya tekniker som öppnar upp 
för nya typer av produkter. Projektplanering omfattar, som namnet antyder, planeringen för 
projektet och vilken struktur som gäller för arbetet. Produktdefinition handlar om att definiera 
uppgiften och avgöra saker som varför projektet genomförs och vilka mål man väntas uppnå. 
Denna fas innefattar också majoriteten av den analys som genomförs under arbetet. Detta för 
att definiera problemen och de krav som ställs på produkten. Detta är en avgörande fas för 
projektet och dess trovärdighet. Konceptuell design omfattar idé- och konceptgenerering samt 
utvärdering av dessa. Produktutvecklingen påbörjas då ett koncept är valt och innebär saker 
som produktutveckling, detaljkonstruktion och kostnadsanalys. Produktsupport är sista steget 
i processen och omfattar allt arbete efter lansering. En viktig faktor i detta arbete är 
exempelvis reparationer och underhåll av produkten.    

!  
Figur 1. Stegen i Ullmans designprocess.  

Resterande del av rapporten är strukturerad efter Ullmans designprocess med kapitel för 
vardera fas, med undantag för faserna Produktupptäckt och Projektplanering som både täcks 
under kapitel 2. Detta med förhoppning om att läsaren kan följa processen på ett så naturligt 
sätt som möjligt.      
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2 Produktupptäckt och projektplanering
Detta kapitel har som avsikt att förklara hur idén till produkten uppkom samt redogöra vilken 
typ av planering och struktur som studenten arbetat efter. 

3.1 Produktupptäckt
Det finns sedan tidigare flera metoder för avsaltning av vatten. Den idag mest förekommande 
tekniken är så kallad omvänd osmos [6]. Metoden går kortfattat ut på att man med hjälp av ett 
yttre tryck pressar vattenmolekylerna genom ett rengörande membran. Detta är en 
framgångsrik och pålitlig teknik för att avsalta höga volymer av exempelvis havsvatten.  
Tekniken är vanligt förekommande i länder med god infrastruktur vad gäller både vatten och 
elektricitet. Problemet med tekniken är att det pålagda trycket, som i vissa fall uppgår till hela 
7000 kPa [7], är väldigt energikrävande. Utöver detta är vattenåtervinningen på mellan 25% 
och 50% låg i förhållande till andra tekniker. Detta är två kritiska faktorer i många regioner 
där vattenbrist råder. CDI-tekniken som utvecklats av Stockholm Water Technology är upp till 
40% mer energieffektiv än omvänd osmos och har en vattenåtervinning på omkring 75%.  

Ovanstående gör detta projekt till ett tydligt exempel på en så kallad ”technology push”. Det 
handlar med andra ord om en ny teknik som öppnar upp för nya typer av produkter och 
tjänster. CDI-tekniken kan appliceras i flera typer av produkter. Under tidiga möten 
tillsammans med forskarna bakom tekniken diskuterades allt ifrån mindre, portabla produkter 
för enskilda hushåll till större lösningar för hela samhällen och regioner. Forskarna och 
studenten tog beslut om att fokusera på en portabel produkt för enskilda hushåll. Behovet för 
en sådan produkt är tydligt och motiveringen till detta diskuteras vidare under kapitel ”3. 
Produktdefinition”.     

3.2 Projektplanering
Projektet pågår under perioden 2018-01-23 till 2018-05-26 och avslutas med en teknisk 
rapport, en muntlig redovisning, en presentationsmodell och ett utställningstillfälle på KTH i 
Stockholm. Projektet utförs av en enskild student vilket på många sätt påverkar planering och 
struktur på arbetet. Av denna anledning krävs exempelvis ingen rapportering eller avstämning 
av genomfört arbete med kollegor. Studenten förlitar sig istället på diskussioner med 
handledare och forskare bakom projektet. Detta i form av regelbundna handledningsmöten  
under arbetets gång. Studenten har jobbat i nära kontakt med forskarna och spenderat mycket 
tid på deras kontor i Kista.   

Kortare veckoplaneringar har grundat sig i ett mer omfattande GANTT-schema som skapades 
i början av projektet. Detta GANTT-schema bygger på Ullmans designprocess och består 
därför av tidigare beskriva faser och tillhörande delmoment, se Bilaga 1. Studenten har under 
arbetet försökt att arbeta så framtungt som möjligt. Målet med detta är få en bra förståelse för 
problemet och de människor som produkten faktiskt ska användas av. Detta för att öka 
trovärdigheten i analysen och därmed även trovärdigheten i slutprodukten. För att försäkra sig 
om att studenten och forskarna hade en gemensam bild av projektet och dess mål skapades 
även en projektdefinition efter att, se Bilaga 2.     
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3 Produktdefinition

Produktdefinitionen har spelat en stor roll i projektet och lägger på många sätt grunden för 
resterande del av arbetet. Detta för att hela tiden kunna motivera de val och beslut som tagits 
vad gäller design och produktutveckling. För att åstadkomma detta krävs det att man i så hög 
grad som möjligt förstår de framtida användarna av produkten. 

I detta projekt mer än något annat tidigare saknade studenten erfarenhet och förståelse för den 
situation som de framtida användarna lever i. Analysen bygger främst på tidigare nämnda 
rapporter från JMP, World Health Organization och UNICEF. Utifrån dessa rapporter 
skapades fiktiva personas och scenarios baserade på verkligheten. Analysen i sig och 
slutsatser från dessa förklaras i resterande del av kapitlet. En annan viktig del av detta arbete 
är att studera situationen gällande tillgång till elektricitet i världen. Denna del av 
undersökningen baseras på en rapport från The International Energy Agency [8]. Utöver detta 
studerades marknaden, personas och tekniska krav gällande CDI-tekniken.      
    

3.1 Research
I september 2015 antog som bekant världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Ett avgörande delmål i det arbetet är att säkerställa 
tillgången till en hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för hela världens befolkning. WHO/
UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP) har sedan 
starten 1990 rapporterat om och studerat utvecklingen vad gäller tillgång till rent dricksvatten, 
sanitet och hygien för världens befolkning. JMP är idag ansvariga för uppföljningen kring 
flera av delmålen gällande vatten och sanitetsförvaltning under Agenda 2030. JMP 
publicerade en rapport under 2017 gällande tillgången till rent dricksvatten och denna ligger 
till stor del som grund för analys och bakgrund i detta arbete. All fakta i detta kapitel hänvisas 
till denna och tidigare nämnda rapporter om inte annat anges.  

Målet med researchen var alltså att få en förståelse för framtida användare och deras situation. 
Klart sedan tidigare var att det handlade om människor med brist på rent dricksvatten i länder 
med begränsad infrastruktur vad gäller vatten och elektricitet. Utöver detta handlade det om 
att upptäcka eventuella problem direkt kopplade till vattenbristen. Det man inser tidigt är att 
dessa problemet skiljer sig åt ordentligt beroende på var i världen man väljer att fokusera. För 
att få en överblick över problemen har studenten valt att börja med att hänvisa till JMP:s 
definition av vad en pålitlig vattenkälla innebär. 

De krav som idag ställs av JMP för att ett hushåll ska anses ha tillgång till en pålitlig källa är: 

• Att vattnet ska vara tillgängligt i hushållet eller i direkt anslutning till det. 
• Att tillgången ska vara konstant och utan avbrott i minst 12 timmar om dagen. 
• Att vattnet uppfyller de krav och standarder som finns vad gäller kvalitet. 
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Enligt denna definition saknade 2,1 miljarder människor tillgång till en pålitlig vattenkälla 
under 2017. Situationen för dessa människor varierar kraftigt och en stor del av denna fas 
handlade därför om att identifiera de regioner och människor som CDI-tekniken kunde lämpa 
sig för.  

Forskarna bakom projektet hade redan från start en relativt klar bild av vilka marknader och 
regioner som skulle kunna vara av intresse. Detta diskuteras vidare under “3.4 Marknad”. 
Trots detta har studenten valt att studera flera olika regioner för att undersöka om problemen i 
de olika regionerna överlappar med varandra. Det är förstås en omöjlighet att i detalj studera 
situationen i alla världens hörn och av denna anledning har studenten valt att studera fyra 
specifika regioner. De fyra regionerna är Stockholms skärgård, Indien, Kapstaden och 
Tanzania. Anledningen till att just dessa regioner nämns är att de på flera sätt skiljer sig ifrån 
varandra och samtidigt kan ses som sammanfattningar av länder med liknande infrastruktur 
vad gäller vatten och elektricitet. Situationen i Tanzania skiljer sig markant från den i 
Stockholms skärgård men ger samtidigt en ganska överensstämmande bild av situationen i 
Kenya eller Zambia. På samma sätt är situationen i Indien en helt annan än den i Tanzania, 
men påminner mycket om den i exempelvis Bangladesh. På detta sätt ger de fyra regionerna 
en övergripande bild av hur problemen skiljer sig åt på olika platser i världen. För varje 
region konstaterades möjligheter och begränsningar kopplade för CDI-teknikens 
förutsättningar.   

3.1.1 Tanzania 
Situationen i Tanzania är signifikativ för många afrikanska länder. Problemen kopplade till 
vattenbristen är många och väljer man att referera tillbaka till JMP:s tre krav på en pålitlig 
källa inser man att många måste förlita sig på källor som inte uppfyller något av de tre kraven. 
Det är vanligt att människor måste förlita sig på källor i form av ytvatten som dessutom ligger 
långt ifrån hushållet. Detta medför långa och krävande resor till och från vattenkällan och i 
åtta av tio hushåll faller dessutom denna börda på yngre kvinnor och flickor. Det är vanligt att 
man fraktar vattnet i stora vattenbehållare som i regel bärs runt kroppen eller på huvudet.  

Infrastrukturen vad gäller elektricitet är också kraftigt begränsad. CDI-tekniken bygger som 
bekant på en pålagd spänningsskillnad och detta är givetvis något att ha i åtanke. Samtidigt 
kräver CDI-tekniken betydligt mindre energi än andra avsaltning- och rengöringstekniker. 

3.1.2 Stockholms skärgård 
Researchen i detta avsnitt bygger till stor del fortfarande på tidigare nämnda rapporter, utöver 
det har studenten förlitat sig på en rapport från Länsstyrelsen gällande det salta grundvattnet i 
skärgården [9]. I skärgården förlitar sig många hushåll på egna brunnar. Brunnarna i sig 
skiljer sig förstås åt vad gäller exempelvis topografiskt läge, vattenkonsumtion, och 
brunnsdjup. Detta i kombinationen med en varierande grundvattennivå gör att vissa brunnar 
är mer känsliga än andra.  

När grundvattennivåerna sjunker finns en hög risk för att det saltare vattnet från Östersjön 
tränger in i i det söta grundvattnet och därmed gör det bräckt. 2016 noterades som det torrast 
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året på över 40 år och detta har lett till att man rekommenderas minska konsumtionen av 
grundvattnet. En ökad konsumtion leder till en ond spiral på så sätt att det förstås reducerar 
grundvattennivåerna ytterligare, vilket i sin tur ökar risken för inträning av saltvatten. Den 
höga vattenåtervinning som CDI-tekniken erbjuder är av denna anledning en stor möjlighet 
för vidare undersökning.  
  

3.1.3 Indien 
Indien är ett av världens mest tätbefolkade länder. För att sätta detta i perspektiv kan man 
konstatera att Indien har en tre gånger så stor befolkning som USA, samtidigt som Indien till 
ytan är tre gånger mindre än USA. Väljer man att återigen referera till JMP:s tre krav så kan 
man konstatera att de flesta hushållen i Indien uppfyller kravet om tillgång till vatten i 
hushållet eller i direkt anslutning till det. Problemen i detta fall handlar snarare om 
regelbundna avbrott och dålig kvalitet på vattnet. Anledningarna till problemen är många men 
två viktiga faktorer är okontrollerade kommunala vattenledningar samt tätbefolkningen. 
Läckor och tryckfall i rörsystemen leder till att oönskat vatten sugs in och därmed 
kontaminerar vattnet samtidigt som tätbefolkningen leder till överkonsumtion och därmed 
sjunkande grundvattennivåer. Detta i sin tur kan som bekant leda till att saltare vatten tränger 
in i grundvattnet och därmed gör det bräckt. 

Infrastrukturen vad gäller elektricitet är betydligt bättre och 88% av befolkningen har tillgång 
till elektricitet. Väljer man dessutom att studera de urbana regionerna är förstås denna siffra 
högre. Denna skillnad mellan infrastruktur vad gäller elektricitet och vatten är en bidragande 
orsak till den enorma marknad som växt fram för konsumentprodukter för avsaltning och 
rengöring av vatten. Detta diskuteras vidare under “3.4 Marknad” där olika typer av redan 
befintliga produkter diskuteras.  

3.1.4 Kapstaden 
Situationen i Kapstaden påminner på flera sätt om den i Indien. Skillnaden här är att 
utvecklingen och den nuvarande kris man befinner sig i, växt fram under betydligt kortare tid. 
Stadens befolkning har fördubblats sedan 1996 och detta utan några nämnvärda investeringar 
vad gäller infrastruktur med fokus på vattentillgång. Utöver detta har staden en god 
infrastruktur. Sedan 2015 har staden fått utstå en allvarlig torka och detta har i kombination 
lett till drastiska åtgärder. Myndigheterna har begränsat hushållen till 50 liter vatten per dag 
och person. En stor del av myndigheternas arbetet handlar nu om att informera medborgarna 
om hur och varför man måste se över sin vattenkonsumtion, exempel på detta kan ses i figur 2 
och 3.  

I Kapstaden, precis som i stora delar av Indien, har man alltså tillgång till vatten med 
varierande kvalitet i hushållet, i begränsad volym, samtidigt som infrastrukturen vad gäller 
elektricitet är god. Den stora skillnaden i det här fallet är är den snabba omställning som 
staden har fått göra. Att liknande kriser uppstår i andra städer i framtiden är tyvärr troligt. 
Förhoppningen är givetvis att myndigheter och medborgare reder ut krisen och att 
vattentillgången i framtiden stabiliseras. Detta innebär att behovet av en hushållsprodukt för 
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avsaltning av vatten kan förflyttas runt om i världen i framtiden. Behovet kan uppstå i en del 
av världen under ett antal år för att sedan förflyttas vidare.   

Figur 2. Exempel på hur myndigheterna genom sociala medier uppmanar medborgarna att 
följa riktlinjerna. 

Figur 3. En poster som visas i staden för att informera om vattenbristen. 
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LET’S BEAT DAY ZERO
WITH 50l OR LESS PER DAY

FOR MORE VISIT C APETOWN.GOV.ZA / THINKWATER
FOLLOW @CITYOFCT ON FACEBOOK AND TWITTER

This is a guide for 50 l per person per day. Your actual usage 
will depend on your appliances and personal preferences. 

9l

10l

3l

 Stop-start (with hair wash).

No hair wash = 5 l
Sponge bath = 3 l

SHOWER1 sink wash a day 
or

1 economy load (29 l ) 
every 3 days = 9 l /day.

DISH WASHING

 Water, tea, coffee.
 DRINKING

9l

10l

5l

1l

FLUSHES
One flush.

Use greywater = 0 l
If it's yellow, let it mellow.

 Clean every 2nd day.  

Use waterless 
products = 0 l

HOUSE CLEANING

2l1l Food prep and cooking.
COOKING  TEETH  AND HANDS

Wash hands with 
waterless sanitiser = 0 l

YOUR GUIDE TO 
Small to medium 

sized pets.

PETS

1 machine load (70 l ) 
per week = 10 l /day

1 handwash 
basin = 9 l  

 L AUNDRY



Den väldigt begränsade mängd kranvatten som avses för dricksvatten skulle förstås gynnas av 
en hög vattenåtervinning och så lite bortslösat vatten som möjligt. Dessa fyra regioner 
sammanfattar problemen kopplade till vattenbristen i världen på ett övergripande sätt. De ger 
en tydlig bild av de stora skillnader som finns mellan regionerna men också de möjligheter 
och begränsningar som varje region medför. Detta diskuteras vidare under senare del av detta 
kapitel.  

3.2 CDI
För att lösa problemet gällande rengöring och avsaltning av vatten används som bekant CDI-
tekniken. För att förstå de tekniska krav och specifikationer som ställs av tekniken anordnades 
möten tillsammans med forskarna. Tekniken i sig är förstås en central del av produkten och 
påverkar utformningen av produkten på flera sätt. 

CDI-modulen är formad som en cylinder med radie och längd på 110 respektive 200 mm. En 
mindre variant från forskarnas labb kan ses i figur 4. De spänningsskillnader som appliceras 
på elektroderna kräver en mikrokontroller och tillhörande strömkälla. För att skydda CDI-
modulen bör ett för-filter finnas med i produkten. Detta filter sållar bort de större partiklarna 
från det ingående vattnet och skyddar på så sätt modulen. För-filtret kommer att behöva bytas 
regelbundet och beräknas ha en livslängd på fyra till sex månader under normala 
användningsförhållanden. 

Figur 4. En mindre cylinderformad CDI-modul från Stockholm Water Technology. 

Efter att det ingående vattnet har passerat genom för-filtret kan det ledas in i CDI-modulen. 
CDI-modulen består av mindre CDI-celler som i sin tur består av rullat elektrodmaterial kring 
ett mindre rör. När det bräckta vattnet passerar genom CDI-modulen och de mindre CDI-
cellerna appliceras en spänningsskillnad över elektroderna. Detta leder till att negativa och 
positiva joner absorberas av respektive elektrod samtidigt som bakterier neutraliseras, se figur 
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5. Denna process kan upprepas flertalet gånger och salthalten reduceras för varje cykel. 
Elektroderna måste efter ett visst antal cykler, beroende på vattnets salthalt, regenereras. Detta 
genom att spänningsskillnaden slås av och elektroderna spolas rent. På detta sätt släpper de 
tidigare absorberade jonerna från elektroderna och processen kan återupptas. 
Regenereringsprocessen leder således till en viss mängd vatten med högre salthalt än det 
ingående. Detta vatten måste förstås på ett eller annat sätt separeras från det renade 
dricksvattnet. Förhållandet mellan rent dricksvatten och det salta rengöringsvattnet, 
vattenåtervinningen, är som bekant 75%. Med andra ord kommer 25% av det ingående vattnet 
att gå åt för att rengöra elektroderna. Hur man hanterar detta är något som diskuteras under 
konceptgenerering och produktutveckling.           

Figur 5. Flöde genom en CDI-cell. Flöde horisontellt från vänster till höger. 

Salthalten i vatten anges ofta i enheten ppm (parts per million) eller milligram per liter (mg/l). 
Salthalten påverkar den tid och energi som krävs för att avsalta vattnet och forskarna 
rekommenderade att jobba med vatten med en salthalt på ungefär 2000 ppm (eller 2g salt/liter 
vatten). Bräckt vatten klassas som vatten med en salthalt mellan 1000 och 5000 ppm för att 
sätta detta i perspektiv. Viktigt att notera är att CDI-modulen klarar av högre salthalter än 
2000 ppm. Skillnaderna rent praktiskt är att detta gör processen mer tid- och energikrävande. 
Med ovanstående parametrar avsaltar CDI-modulen 1,25 liter vatten i timmen.  

3.3 Personas
Personas [10] användes för att översätta slutsatserna från rapportläsningen till mer konkreta 
exempel. Istället för att arbeta med övergripande bilder av situationen kan man konkretisera 
det hela genom att föreställa sig en person, en persona, som lever i regionen. Metoder som 
denna var extra nödvändiga i detta projekt då studenten till en början helt saknade erfarenhet 
och förståelse för den situation många av de framtida användarna lever i. De fiktiva 
personerna baserades alltså på den research som diskuterats tidigare. Metoden möjliggör att 
konkreta problem kan uppmärksammas vilket används under bland annat kravspecifikationen. 

3.4 Marknad
En undersökning av marknaden genomfördes för att studera befintliga lösningar och på det 
sättet få en bild över de alternativ som redan finns att tillgå. Problemet är som bekant utspritt 
och det finns flera typer av produkter på marknaden idag. Dokumenten i sin helhet kan ses i  
Bilaga 3 och några av de studerade produkterna redovisas nedan.  
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Det brittiska företaget LifeSaver har sedan 2007 tagit fram portabla produkter för filtrering 
och rengöring av vatten. Viktigt att notera är att dessa produkter inte bygger på någon 
avsaltningsteknik och därmed inte kan avsalta vatten. Istället filtreras bakterier och oönskade 
partiklar bort med hjälp av en manuell pump. Exempel på företagets produkter kan ses i figur 
6 och 7. 

Figur 6. LifeSaver 4000UF Bottle. 

LifeSaver 4000UF Bottle är en av företagets mindre produkter. Produkten rymmer 750 ml 
rengjort vatten och är främst tänkt att användas för olika typer av ytvattenkällor. Produkten 
har ett pris på omkring 110 USD vilket kan vara en bidragande orsak till att produkten främst 
slagit igenom på västerländska marknader och för användning i friluftsliv. Företaget har även 
gjort försök för att vända sig till den afrikanska marknaden. I figur 7 kan deras LifeSaver 
Jerrycan 20000UF ses.   

Figur 7. LifeSaver Jerrycan 20000UF. 

Företaget har med stöd från välgörenhetsorganisationer delat ut dessa produkter till hushåll i 
regioner i Afrika. Produkten påminner mycket om de behållare som sedan tidigare flitigt 
används av befolkningen under resor till och från vattenkällor. Även denna produkt bygger på 
en manuell pump och kan inte heller avsalta vatten, skillnaden är givetvis produktens volym 
och lagringskapacitet. 
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Dessa produkter bygger alltså på helt andra tekniker och riktar sig på många sätt för andra 
problem kopplade till vattenbristen. Trots detta valde studenten att studera dessa produkter för 
att kombinera slutsatserna med de från research-fasen. Detta för återigen undersöka om 
problemen i de olika regionerna överlappar med varandra. Den utan tvekan mest 
framgångsrika marknaden är den för stationära hushållsprodukter för avsaltning av vatten. 
Dessa typer av produkter nämndes kort tidigare i rapporten och har alltså fått stort genomslag 
i länder som Indien. Produkterna bygger på att användaren har tillgång till vatten direkt i 
hemmet men att vattnet i sig inte uppfyller de krav och standarder som finns. Detta leder till 
att man med hjälp av dessa produkter avsaltar och rengör vattnet direkt i hemmet. Några 
exempel på framgångsrika tillverkare är KENT Water Purifiers, Livpure och Aquaguard. 
Exempel på produkter kan ses i figur 8 och 9. 

Figur 8. KENT Grand 8-Litres. 

Produkterna är i regel stationära och monteras ofta i köket i direkt anslutning till kranvattnet. 
Tanken är således att användarna aldrig behöver fylla på produkten manuellt utan att det 
bräckta kranvattnet förs direkt in i produkten.  

Figur 9. Livpure Glo 7-Litres. 
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De två produkterna i figur 8 och 9 är några av marknadens mest framgångsrika. De rymmer 8 
respektive 7 liter av rent dricksvatten och produkterna i sin helhet har en volym på 
40x25x52cm respektive 32x28x53cm. Dessa typer av produkter bygger idag nästan enbart på 
den tidigare nämnda avsaltningstekniken omvänd osmos. Fördelarna med tekniken är att den 
avsaltar vatten med en hög hastighet, produkterna ovan rengör runt 15 liter vatten i timmen. 
Motsvarande siffra CDI-modulen är som bekant 1,25 liter per timme. Nackdelarna är den låga 
vattenåtervinningen och den höga energiförbrukningen, två kritiska parametrar i många av de 
utsatta regionerna. Priset för dessa typer av produkter ligger runt 200-250 USD. 

Det amerikanska företaget Voltea har liksom Stockholm Water Technology börjat undersöka 
lösningar baserade på CDI-tekniken. Företaget har sedan tidigare jobbat med lösningar för 
större system, se figur 10.     

  

!  

Figur 10. Voltea CapDI. 

De ljusblå cylindrarna man kan se till vänster i figur 10 är större CDI-moduler. Tanken med 
dessa lösningar är att man kompenserar CDI-teknikens relativt låga avsaltningshastighet med 
antalet moduler. Nackdelen med denna typ av lösning blir således istället produktens stora 
volym och höga vikt. Produkten ovan har exempelvis en höjd på 230 cm och en vikt på 620 
kg, exklusive moduler. Denna typ av lösning riktar sig därför snarare till större hushåll och 
anläggningar med ett stort behov av vatten och tillgänglighet till lager-/källarutrymmen.  

Voltea har även börjat arbetat med mindre lösningar, riktade mer mot samma kunder som 
tidigare diskuterade omvänd osmos-system. Ett exempel på detta är deras produkt Voltea 
DiUse. 
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Figur 11. Voltea DiUse. 

Produkten i figur 11 är alltså en produkt i mindre skala som liksom de tidigare nämnda 
omvänd osmos-systemen riktar sig för användningen direkt i hemmet. Produkten kan stå 
placerad exempelvis i köket och fungerar till stor del på samma sätt som omvänd osmos-
systemen. Den stora skillnaden är förstås att denna istället baseras på CDI-tekniken. Den dras 
därför med en relativt låg avsaltningshastighet men erbjuder samtidigt de stora fördelarna av 
hög vattenåtervinning och låg energiförbrukning.  

3.5 Projektbeskrivning
Under det första mötet med forskarna bakom tekniken introducerades tekniken och dess för- 
och nackdelar. Forskarna var tidigt inne på att utveckla en mindre, portabel produkt som 
samtidigt kunde konkurrera med de befintliga omvänd osmos-systemen. Behovet och 
marknaden för en sådan produkt fanns sedan tidigare enligt forskarna och man kan av den 
anledningen tycka att bakgrundsarbetet som studenten gjort är överflödigt. Forskarna 
presenterade även en rapport [11] som talade för att framtagningen av en liknande produkt var 
lämplig. Det är däremot viktigt att komma ihåg att syftet med bakgrundsarbetet och 
produktdefinitionen som fas är just att ta fram belägg för vilken typ av produkt som ska tas 
fram. Det skulle lika gärna kunna visa sig, baserat på detta arbete, att forskarnas syn borde 
ifrågasättas. Om så är fallet så fungerar detta arbete som belägg för den diskussionen.  

I slutet av denna fas skrev studenten ihop en projektbeskrivning. Syftet med denna var att 
fungera som underlag för det möte som hölls mellan studenten och forskarna. Under mötet 
presenterade studenten sina slutsatser från arbetet och vad detta betydde för den framtida 
produkten. Projektbeskrivningen försäkrar på så sätt både studenten och forskarna om att de 
har en gemensam bild av projektet. I dokumentet definieras saker som mål med projektet, 
begränsningar, tidsram och budget.  

Dokumentet i sig kan ses i Bilaga 2 och studentens slutsatser från denna fas kan summeras i 
följande punkter: 
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• Problemen kopplade till vattenbristen skiljer sig åt markant beroende på var i världen 
man väljer att fokusera. 

• Behoven i länder som Tanzania är tydliga. Den begränsade infrastrukturen vad gäller 
elektricitet gör att CDI-teknikens låga energiförbrukning kan vara användbar. 
Marknaden är som väntat väldigt priskänslig och produkter på marknaden idag, som 
LifeSavers Jerrycan, är möjliga tack vare stöd från välgörenhetsorganisationer.  

• Situationen i Stockholms skärgård är en annan. På den svenska marknaden finns inte 
samma priskänslighet och infrastrukturen vad gäller elektricitet är en annan. Många 
hushåll är säsongsboenden och detta kan på flera sätt påverka behovet av mobilitet. 
Det är vanligt med egna brunnar och vattensituationen skiljer sig åt från hushåll till 
hushåll. 

• I Indien är problemen stora och lösningarna lika många. Marknaden för vattenrenare 
är etablerad sedan länge och den idag vanligaste tekniken är omvänd osmos. 
Fördelarna med CDI-tekniken börjar däremot bli tydligare och företag som Voltea har 
börjat utveckla konkurrerande produkter baserade på tekniken. Tillgången till 
elektricitet är god och styrkan med CDI-tekniken är här snarare den höga 
vattenåtervinningen. 

• Kapstaden är ett exempel på hur föränderlig situationen är vad gäller vatten. 
Vattenbristen kommer och går och möjligheten av att snabbt flytta resurser och 
produkter är viktig. En energieffektiv och vattensnål avsaltningsenhet lämpar sig för 
staden idag men är förhoppningsvis inte nödvändig om några år. Samtidigt har 
förmodligen problemet växt fram i en annan stad och detta är något produkten måste 
ta hänsyn till.  

Under mötet kom studenten och forskarna överens om att ta fram en mindre produkt som 
samtidigt konkurrerar med befintliga omvänd osmos-system. Kraven på produkten är således 
att uppfylla de produktegenskaper som dessa system erbjuder samtidigt som den ska erbjuda 
flexibilitet, mobiltet och underlätta underhåll. Anledningen till detta är att försöka slå sig in på 
den redan etablerade marknaden och samtidigt vända sig till städer som Kapstaden och 
områden som Stockholms skärgård. En konkurrensanalys mot befintliga produktkategorier 
gjordes med hjälp av en QFD som finnes i Bilaga 4. Kraven på produkten, samt motivering 
till dessa, redovisas i nästkommande kapitel. 

3.6 Kravspecifikation
Kravspecifikationen i sin helhet skrevs i samband med projektdefinition och QFD och kan ses 
i Bilaga 5. Nedan följer motiveringar för vardera krav och önskemål. 

• Desalinate water with a salinity of 2000 mg per liter. 
Produktens huvudfunktion. 

• Able user to desalinate 20 liters of water per 24 hours. 
En begränsande faktor vad gäller CDI-tekniken är som bekant avsaltningshastigheten. Det 
rekommenderade intaget av vatten per dygn är 2,7 liter för kvinnor och 3,7 liter för män [12]. 
I städer som Kapstaden har myndigheter som bekant begränsat medborgarna till 50 liter 
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vatten per dag och tre av dessa rekommenderas gå till dricksvatten. Kravet på 
avsaltningshastigheten är därmed lämplig.  

• Able user to store for a minimum of 3 liters of desalinated water at once. 
Detta är ett krav som till en början var preliminärt. Hög lagringskapacitet och liten 
produktvolym är förstås två egenskaper som motverkar varandra. Detta syns tydligt i tidigare 
nämnda QFD. 

• Product able of being connected directly to water tap. 
Detta är ett krav för att möta konkurrensen från befintliga omvänd osmos-system och ett 
invant användarbeteende.  

• Product able to handle and dispose waste water. 
CDI-tekniken medför, precis som som omvänd osmos, en del spolvatten. Detta spolvatten 
måste på något sätt separeras från det rena dricksvattnet och sedan lagras/föras bort från 
produkten. 

• Able user to start desalination process on demand. 
Grundläggande krav för att produkten ska kunna uppfylla sin huvudfunktion. Önskvärt var 
även att produkten gör detta på egen hand vid tillfälle. 

• Able user to empty product of desalinated water on command. 
Grundläggande krav för att produkten ska kunna uppfylla sin huvudfunktion. 

• Notify user when water is purified. 
Detta krav handlar främst om att försäkra användaren om att vattnet är säkert att dricka, 
snarare än när. 

• Able of cleaning CDI unit user independently. 
Efter ett tag måste som bekant elektroderna i CDI-modulen rengöras. Kravet handlar om att 
produkten på egen hand ska starta denna process. Kopplad till tidigare krav om spolvatten. 

• Food contact materials. 
Alla material som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med dricksvattnet måste givetvis 
lämpa sig för detta. 

• Corrosion resistant. 
Produkten kommer på flera sätt att komma i kontakt med vatten och måste därför vara 
korrosionsbeständig. 

• Able to connect to AC grid. 
En stor del av regionerna med vattenbrist har som bekant tillgång till elektricitet. Den mest 
naturliga lösningen är förstås att koppla in produkten till ett eluttag.  

• Able user to replace or repair CDI unit. 
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Stockholm Water Technology räknar med att CDI-modulen kommer att behöva ersättas 
regelbunden. Detta bör kunna göras på ett enkelt sätt för användaren. 

• Able user to replace or repair filtration and other technical components. 
Det tidigare diskuterade för-filtret beräknas ha en livslängd på 4-6 månader under normala 
användningsförhållanden. Detta medför regelbundet underhåll och detta måste göras på ett 
smidigt sätt för användaren.  

• Indicate level of desalinated water. 
Grundläggande krav, indikera för användaren hur mycket vatten som finns i behållaren. 

Nedanstående punkter är önskemål och inte strikta krav. 

• Suitable to be carried by a single person* 
*Dry weight below 5 kg 
*Maximum WxLxH = 300x200x300 mm 
Dessa önskemål är högst preliminära och används mest för att indikera att produkten skall 
vara portabel. 

• Maximum cost 150 USD. 
Priset för de tidigare diskuterade omvänd osmos-systemen ligger runt 200-250 dollar. 
Studenten och forskarna kom överens om att sikta på en kostnad på 150 USD för att sen vid 
försäljning kunna konkurrera med dessa produkter. 

• Able to operate without being connected to AC grid. 
Det kan finnas tillfällen då användaren inte har tillgång till eluttag och i vissa regioner är 
infrastrukturen vad gäller elektricitet kraftigt begränsad. 

• Able user to store a minimum of 6 liters of desalinated water at once. 
Kompromissen mellan lagringskapacitet och produktvolym diskuterades tidigare. Ett 
önskemål var att ge användaren möjligheten att utöka lagringsvolymen vid behov. 

• Able user to fill product with water manually from external container, pond etc. 
Det finns förstås tillfällen då användare inte har tillgång till kranvatten. Dessa gånger bör 
produkten kunna fyllas på från andra källor. 

• Able to, user independently, produce desalinated water when there is room for more. 
Med tanke på det relativt låga kravet kring kapaciteten på vattenbehållaren så är det viktigt 
att alltid se till att så mycket vatten som möjligt finns tillgängligt. Detta innebär att produkten 
på egen hand börjar producera nytt vatten om en del av behållaren töms. 

3.7 QFD 

I samband med att kravspecifikation och projektbeskrivning togs fram påbörjades även en 
QFD. Denna användes vid flera tillfällen för olika ändamål under processen. Till en början 
handlar det främst om att översätta kundönskemål som genererats under research-fasen till 
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faktiska produktegenskaper. Dessa låg sedan som grund i kravspecifikationen. Utöver detta 
användes som bekant QFD:n för att göra en konkurrensanalys. Denna analys användes för att 
hitta eventuella svagheter hos befintliga produkter och således även förbättringsmöjligheter 
för en framtida produkt. Förbättringsmöjligheterna och QFD:n i sin helhet finnes som bekant i 
Bilaga 4. Nedan följer de främsta förbättringsmöjligheterna och förklaringar till dessa.   

• Ökad vattenåtervinning. 
Detta har diskuterats tidigare och är en av CDI-teknikens främsta fördelar. Tekniken kommer 
möjliggöra en kraftigt ökad vattenåtervinning i förhållande till de traditionella omvänd 
osmos-systemen. Detta är en kritisk faktor i regioner där vattentillgångar är begränsad, till 
exempel i länder som Indien och städer som Kapstaden. 

• Ökad energieffektivitet. 
Omvänd osmos kräver som bekant stora mängder energi och detta kan reduceras med 
omkring 40% tack vare CDI-tekniken. Detta är en fördel för människor i alla regioner och 
speciellt de med begränsad infrastruktur vad gäller elektricitet. 

• En mer portabel produkt. 
Kapstaden är ett tydligt exempel på att behovet för dessa produkter kommer och går. Enskilda 
hushåll får avsalta och behandla vatten på egen hand under den nuvarande krisen. Tanken är 
att människor i dessa typer av regioner enkelt ska kunna införskaffa och installera enheten 
vid behov. Lika enkelt ska det sen vara att låna ut produkten till en granne, eller sälja den 
vidare till andra när krisen är över. Risken med större stationära system är att de blir 
ståendes när krisen är över. Slutet på vattenbristen i den aktuella regionen ska inte behöva 
innebära slutet för produktens livscykel. En annan tanke var möjligheten att ha med sig 
produkten när man reser. Det kan exempelvis handla om resor ut till sommarstugan i 
skärgården, eller till länder där kranvattnet behöver behandlas. 

• Ökad flexibilitet. 
Att problemen kopplade till vattenbristen är många har konstaterats tidigare i denna rapport. 
Tanken med detta är att försöka vända sig till så många användare som möjligt. De stationära 
omvänd osmos-systemen bygger helt på att du har tillgång till kranvatten och eluttag. Denna 
förbättringsmöjlighet handlar om att undersöka lösningar där användaren kan använda sig 
av vatten från en extern behållare och hälla vatten manuellt i produkten samt utan tillgång till 
elektricitet.   

• Förenkla underhåll. 
Behovet av underhåll för CDI-tekniken har diskuterats tidigare. Detta gäller även omvänd 
osmos-systemen och regelbundet underhåll är ett måste. Trots detta är få befintliga produkter 
anpassade efter detta. Vad detta beror på kan diskuteras vidare men klart är i varje fall att 
detta är en stor förbättringsmöjlighet.  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4 Konceptuell design

Konceptuell design är den fas i designprocessen där konceptgenerering och därefter 
utvärderingen av dessa sker. Arbetet under produktdefinitionen har givit projektet sin riktning 
och nu kan de tidigare definierade problemen och förbättringsmöjligheterna börja lösas. 

4.1 Begränsande komponenter 
Innan någon typ av konceptgenerering kunde påbörjas behövde studenten förhålla sig till de 
begränsande komponenterna. Produkten bygger på olika typer av nödvändiga tekniska 
komponenter, främst CDI-modul och filtrering. Dessa komponenter har givna dimensioner 
vilket på flera sätt blir begränsande vad gäller produktens form och funktion. Den första delen 
i denna fas handlade därför om att undersöka olika sätt att placera dessa två cylinderformade 
komponenter i förhållande till varandra och en större vattenbehållare. Dessa tre komponenter 
kommer att definiera volymen av slutprodukten. CDI-enheten har som bekant en diameter på 
110 mm och en längd på 200 mm. Filtreringen har en diameter på 80 mm och en längd på 150 
mm.  

Figur 12. Lösningar med vertikala respektive horisontella komponenter. 

En av de mer fundamentala valen har att göra med om komponenterna ska placeras vertikalt 
eller horisontellt. En idé med att placera komponenterna horisontellt, som till höger i figur 12, 
var att dela upp vattenbehållaren i en över- och underdel. Tanken var att där ifrån eventuell se 
över lösningar som till viss del var gravitationsbaserade. Detta genom att låta det ingående 
vattnet, i den övre behållaren, rinna ner genom de tekniska komponenterna och slutligen ner 
till den nedre behållaren. Efter möte med forskarna togs däremot beslut om att placera 
komponenterna vertikalt istället. Detta då CDI-tekniken fungerar som bäst när modulen fylls 
på underifrån. Tekniken fungerar som bäst när modulen är helt fylld och samtliga elektroder 
är i kontakt med vatten. Genom att fylla på modulen underifrån försäkrar man sig om att just 
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detta inträffar. Vattnet kan så att säga inte ta sig från ena ändan av modulen till den andra utan 
att hela modulen är fylld med vatten. Om vattnet istället rinner in i en horisontell modul  finns 
risken att bara den nedre delen av cylindern är fylld med vatten och att elektroderna i den övre 
delen av modulen inte kommer i kontakt med vattnet. Detta gör att avsaltningen inte blir lika 
effektiv och ökar antalet nödvändiga cykler. 

Figur 13. Olika placeringar på vertikala komponenter. 

Efter att detta beslut tagits testades flera konstellationer med vertikala komponenter. Tidigt 
testades idén med att placera CDI-modulen i hörnet på produkten och låta dess cirkulära form  
även ge formen på det yttre höljet, se idén till höger i figur 13. En farhåga med att placera de 
tekniska komponenterna i ena hörnet var att masscentrum förflyttats. Detta skulle leda till att 
vikten fördelas på ett asymmetriskt sätt vilket kan vara störande vid förflyttning av produkten. 

Nedan, i figur 14 och 15, följer ytterligare konstellationer med nya placeringar på de tekniska 
komponenterna. Placeringen i förhållande till vattenbehållaren, samt storleken på denna var 
av extra intresse. Kompromissen mellan vattenkapacitet och produktens totala volym var 
också något som studerades. Olika typer av vattenbehållare undersöktes och testades 
tillsammans med  de olika konstellationerna. För att verkligen få en känsla över volymer 
gjordes även väldigt enkla kartongmodeller, se figur 16. Trots bestämda mått i de olika 
dimensionerna kan det vara svårt att uppskatta storleken och känslan över ett tredimensionellt 
objekt. Att göra enkla kartongmodeller är ett smidigt sätt att lösa detta på.      
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Figur 14. Ytterligare konstellationer. 
 

Figur 15. Ytterligare konstellation. 
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Figur 16. Enkel kartongmodell för volym. 

4.2 Koncept
Konstellationerna i föregående kapitel användes sedan som grund i framtagningen av mer 
utvecklade koncept. Ihop med detta kombinerades idéer som genererats under brainstorming-
tillfällen. Dessa idéer är alltså lösningar och produktegenskaper som tagits fram för att möta 
krav och önskemål från kravspecifikationen. Exempel på dessa idéer kan vara handtag och 
selar för att enkelt transportera produkten, eller solceller för att kunna använda produkten utan 
tillgång till eluttag.  

Nedan följer några av de koncept som togs fram under denna fas. Dessa är givetvis inte 
slutgiltiga produkter utan snarare olika inriktningar och tillfällen att testa några av de 
genererade idéerna. 
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Figur 17. Koncept med större behållare och selar. 

De första koncepten var större produkter med avtagbara selar. Detta sågs som en lämplig 
kompromiss mellan en hög vattenkapacitet och en portabel produkt. I konceptet som visas i 
figur 18 finns även solceller och en öppning för att manuellt fylla produkten med vatten. 
Samtliga koncept har ingångar för att koppla in kranvattnet då detta var ett krav på produkten. 
Detsamma gäller förstås elintag.   

Figur 18. Koncept med integrerade solceller och ingång för att manuellt fyllas på med vatten. 
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Ett annat koncept tog inspiration från klassiska vattenbehållare. Tanken var att ta fram en 
produkt som till formen påminner om en vanlig plastdunk men som samtidigt, men hjälp av 
saker som materialval, kunde passa in i ett vanligt kök. Även här testades integrerade solceller 
och ett handtag i hörnet på produkten. Se figur 19. 

Figur 19. Ett koncept som till formen skulle vara portabel men samtidigt passa in i ett kök. 

Det finns tydliga nackdelar med att integrera saker som solceller i produkten, anledningen till 
detta förklaras senare i detta kapitel. Istället påbörjades nya koncept som introducerade idén 
med en modulbaserad produkt. Se figur 20.   

Figur 20. Koncept med moduler i form av klossar som staplas på varandra. 

Tidigare under rapporten konstaterades ett antal förbättringsmöjligheter. Två av dessas var 
kopplade direkt till tekniken i form av vattenåtervinning och energieffektivitet. De övriga tre  
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punkterna handlade om produktens flexibilitet, hur portabel den är samt hur enkel den är att 
underhålla. Fördelen med en modulbaserad produkt är att man enkelt uppfyller samtliga av 
dessa förbättringspunkter. En modulbaserad produkt är portabel på så sätt att du enkelt kan ta 
bort komponenter som inte behövs för tillfället. Ska du exempelvis resa med produkten så kan 
du dela upp den i mindre delar, eller enbart ta med dig de moduler du behöver. En 
modulbaserad produkt är även flexibel på så sätt att du kan anpassa produkten efter dina  
behov. Planerar du exempelvis att enbart ha produkten fastmonterad i ditt kök behöver du inte 
dras med onödiga solceller och selar. Dessa komponenter kan istället integreras i en separat 
modul som du väljer till om behovet skulle uppstå. Slutligen så kan även en modulbaserad 
produkt göras enkel att underhålla. Säg till exempel att en av modulerna enbart innehåller de 
tekniska komponenterna. Denna modul kan då placeras på så sätt att den är enkel att koppla 
loss från resterande del av produkten. 

I koncepten som syns i figur 20 gjordes uppdelningen på tre olika moduler. 

• Modul med vattenbehållare för rent dricksvatten. 
Denna modul kan ses till vänster i nedre delen av figur 20. Denna modul har som enda syfte 
att lagra rent dricksvatten. Idén med att ha detta som en separat modul var den att 
användaren utefter behov kunde välja olika storlekar på vattenbehållaren. På så sätt behöver 
man aldrig dras med en för liten, eller för stor, vattenbehållare. 

• Modul med grundläggande komponenter. 
Denna modul kan ses till vänster i den övre delen av figur 20, ovanpå tidigare nämnda modul. 
Denna modul är på många sätt grunden i hela produkten. I modulen finns de grundläggande 
komponenterna så som CDI-modulen, elektroniken och filtreringen. Denna modul innehåller 
bara det allra nödvändigaste och är alltså i kombination med den tidigare nämnda modulen 
de två moduler som behövs för att använda produkten i hushållet, med tillgång till kranvatten 
och elektricitet. Tanken är också att man genom undersidan av modulen, som ligger an mot 
vattenbehållaren enkelt kommer åt komponenterna som måste underhållas.  

• Modul med behållare för ingående vatten och tillval.  
Denna modul kan ses till höger i figur 20. Syftet med denna modul är att fungera som ett 
tillval till de tidigare två nämnda modulerna. Idén med denna modul är att främst fungera 
som en extern behållare för ingående vatten. Utöver detta integrerades en solcell. Modulen är 
tänkt att placeras mellan de tidigare två nämnda modulerna och användas om användaren 
saknar tillgång till kranvatten och eluttag. Användaren kan då fylla behållaren manuellt och 
samtidigt förlita sig på solenergi för att avsalta vattnet. Genom att göra detta till en extern 
modul behöver inte folk med tillgång till kranvatten och elektricitet dras med, eller betala för, 
dessa komponenter. 

Grundidén är alltså att avgöra vilka typer av komponenter som är absolut nödvändiga för alla 
användare, oavsett situation. Därifrån bygger man sedan på med komponenter efter behov. 
Den modulbaserade produkten ansågs ha stor potential att uppfylla de förbättringsmöjligheter 
som tidigare diskuterats samtidigt som den kan möta de krav och önskemål som fanns i 
kravspecifikationen.  
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Studenten valde efter nya diskussioner tillsammans med forskarna att jobba vidare med 
modulbaserade lösningar. Fördelarna med en modulbaserad produkt är tydliga och målet med 
vidarearbetet är att ta fram en mer enhetlig design. Uppdelningen mellan tekniska 
komponenter, dricksvattenbehållare och en extern behållare är kvar men den visuella 
uppdelningen inte lika uppenbar. Tidigare jobbade studenten med tydliga kloss-liknande 
moduler som staplades på varandra, nu skulle istället mer diskreta lösningar testas.     

Figur 21. Nya typer av moduler testades. 
 
I figur 21 syns några enkla exempel på nya typer av moduler. I det övre vänstra hörnet syns 
produkten ovanifrån där den ljusare delen motsvarar modulen med de tekniska 
komponenterna, samtidigt som den mörkare delen motsvarar modulen för dricksvatten. I 
avsnittet om de begränsande komponenterna diskuterades det hur formen och storleken på 
CDI-modulen även kunde ge det yttre höljet dess form. Denna vidareutveckling bygger vidare 
på denna idé och leder därmed till en smal produkt med rundade hörn. Jämför man denna idé 
med det tidigare modulbaserade konceptet så har man nu en mer portabel och enhetlig 
produkt.    
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Ett problem med denna konstellation är den asymmetriska viktfördelningen då behållaren är 
fylld med vatten. Ytterligare vidareutveckling av konceptet gjordes med mål om att behålla 
fördelarna med modulbaserade lösningar men i en enhetlig design. Idén om ett yttre hölje för 
att dölja uppdelningen mellan modulerna föddes efter en del vidarearbete. Med hjälp av detta 
hölje kunde de invändiga komponenterna delas upp i tydliga moduler utan att förstöra den 
enhetliga designen. I figur 22 syns det yttre höljet och i den nedre delen syns produkten 
ovanifrån. Till höger om denna syns även en extern behållare för ingående vatten. Detta är  
alltså inte behållaren för det rena dricksvattnet. Dricksvattenbehållaren är placerad under de 
tekniska komponenterna, se figur 24. 

Figur 22. Kombination och vidareutveckling av koncept. 
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Figur 23. Tidiga modeller för att illustrera konceptet och dess funktion. 

Figur 24. Övergripande placering av komponenter. 
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I figur 24 är det tydligt att produkten invändigt fortfarande är modulbaserad. Ovanpå 
vattenbehållaren finns ett inre stativ som innehåller de tekniska komponenterna. Tanken är att 
användaren enkelt ska kunna dra ur det inte stativet ur det yttre höljet.  

Det inre stativet dimensioneras helt och hållet utefter CDI-modulen, dess längd på 200 mm 
och diameter på 110 mm har givit stativet dess längd, bredd, höjd och rundade form. Under 
detta invändiga stativ syns som bekant vattenbehållaren. Vattenbehållaren är utformad på så 
sätt att vikten fördelas symmetriskt över produkten. Dess längd och bredd bestäms utefter det 
övre stativet, som då i sin tur har bestämts av CDI-modulens form. Denna form ger en given 
area på vattenbehållaren och för att justera dess volym är behållarens höjd den enda fria 
variabeln. Höjden på denna bestämdes efter kravet på vattenbehållarens kapacitet, tre liter.  

Detta gav produkten en längd på 259 mm, en bredd på 120 mm och en höjd på 370 mm. Det 
är alltså, i förhållande till de stationära omvänd osmos-systemen, en kompakt och smidigt 
produkt. Skulle behovet för en större vattenbehållare uppstå så löses det som bekant med 
hjälp av en extern behållare, något som diskuteras vidare under produktutveckligen. Om man 
minns tillbaka på de tidigare modulbaserade konceptet så var uppdelningen mellan modulerna 
gjord på följande sätt: 

• Modul med vattenbehållare för rent dricksvatten. 
Vilket i detta fall motsvarar den interna vattenbehållaren under det inre stativet. 

• Modul med grundläggande komponenter. 
Vilket i detta fall motsvarar det inre stativet och de tekniska komponenterna. 

• Modul med behållare för ingående vatten och tillval.  
Vilket i detta fall motsvarar den externa vattenbehållaren vid sidan av produkten.  

Alla dessa moduler är smidiga att separera från varandra och konceptet har möjlighet att 
uppfylla de tidigare diskuterade förbättringsmöjligheterna. Det yttre höljet ger samtidigt 
produkten en enhetlig design vilket är en klar förbättring från tidigare modulbaserade 
koncept. 

Efter detta gjordes nya utvärderingar mot QFD:n, samt tidigare framtagna kravspecifikation. 
Denna gång för att utvärdera koncepten och inte som jämförelse mot andra typer av 
produkter. Nya möten med forskarna bokades in och efter en ytterligare utvärdering togs 
beslut om att gå vidare med detta koncept. Man kan på ett sätt se detta koncept som en 
kombination av de tidigare framtagna koncept. Den tar fördelarna från en modulbaserad 
produkt ifrån konceptet i figur 20 samt portabilitet, form och enhetlighet från koncepten i 
figur 17 och 18. Saker som solceller, externa behållare, selar och andra egenskaper som inte 
är nödvändiga för alla användare har skalats av och integreras inte i direkt i produkten. 
Konceptet anses ha potential att uppfylla samtliga förbättringsmöjligheter och samtidigt möta 
de krav som ställts på produkten.  
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5 Produktutveckling 

Den konceptuella designen ger som tidigare förklarat produkten en given riktning baserad på 
det förarbete som gjorts under produktdefinitionen. Med en idé om vilken typ av produkt som 
ska tas fram kan produktutvecklingen börja. Arbetet handlar i stora drag om att ta denna idé 
och omvandla detta till en mer butiksfärdig produkt. 

I huvudsak är det följande områden som har utvecklats: 

• Ett sätt att bära produkten på. 

• Ett sätt att öppna upp produkten på vid regelbundet behov av underhåll. 

• Invändiga flöden och analys av olika cykler och processer. 

• Utveckling av det inre stativet och produktens invändiga utformning.  

• Placering och framtagning av display, vattentapp och indikator för vattennivå.  

• Invändig vattenbehållare och möjlighet till att utöka volymen. 

• In- och utgångar samt monteringsmöjligheter på baksidan av produkten. 

5.1 Handtag

Produktens volym är förstås en av de mest avgörande faktorerna när det gäller att göra en 
produkt portabel. Under konceptfasen testades olika typer av handtag och selar. Valt koncept 
har som bekant en relativt liten volym och av den anledningen valdes selar bort. Istället 
testades olika typer av mindre handtag. På samma sätt som tidigare så var det viktigt att 
egenskaper och finesser aldrig blir överflödiga för användarna. En del av användarna kommer 
ha produkten fastmonterad i hemmet och väldigt sällan resa med den. Målet under 
framtagningen av handtaget var således att utforma ett handtag som finns där när du behöver 
det, men som inte stör enhetligheten när det inte behövs. 

Grundprincipen för att åstadkomma detta var att handtaget inte på något sätt skulle sticka ut 
från produkten. En naturlig lösning är att integrera handtaget direkt i någon av 
komponenterna. Olika hakar och handtag i det yttre höljet testades. Lösningen visade sig dock 
istället ligga i det inre stativet. Anledningen till detta förklaras i nästkommande avsnitt. 
Handtagets slutgiltiga utformning kan ses i figur 25. 
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Figur 25. Handtagets slutgiltiga utformning. 

Handtaget är placerat på ett diskret sätt och i fallet då produkten exempelvis är fastmonterad 
på väggen, i höjd med användarens axlar, kommer handtaget på ovansidan inte att synas.  

5.2 Underhåll 

Det är avgörande för produkten att inte underskattade hur viktigt det är att ta hänsyn till dess 
underhåll. Tekniken är som bekant sådan att den kommer att kräva regelbundet underhåll, 
ungefär var femte månad för byte av filtrering. Utöver detta finns förstås risken för att andra 
komponenter av olika anledningar måste repareras eller ersättas. Detta har diskuterats tidigare 
i rapporten och en av fördelarna med en modulbaserad produkt är just att detta arbete 
underlättas.  

Möjligheten att enkelt dra ur det inre stativet, och därmed de tekniska komponenterna, 
diskuterades tidigare under konceptgenereringen. Precis som tidigare så har det varit viktigt 
att funktioner och produktegenskaper inte stör enhetligheten på något sätt. Man kan se det 
som att egenskaperna ska finnas där när man behöver dem och helst av allt gömmas på ett 
diskret sätt resterande del av tiden. Av den anledningen undersökte studenten olika lösningar 
som inte innebar tydliga luckor, låsmekanismer eller skruvar. Istället hittades lösningen som 
en integrerad del av handtaget som diskuterades ovan. 

På undersidan av handtaget som syns i figur 25 finns en knapp. Knappen syns alltså inte från 
ovansidan och är skyddad för att användaren inte ska komma åt den av misstag. När 
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användaren vill öppna upp produkten och dra ur det inre stativet håller den in knappen vilket i 
sin tur leder till att de två hakarna i figur 26 dras in mot handtagets riktning. 

Figur 26. Handtaget och hakarna möjliggör en smidigt öppning av produkten. 

Dessa hakar sitter i annat fall fast i inre spår i det yttre höljet och när användaren trycker in 
knappen frigörs alltså det inre stativet. Så fort användaren släpper på knappen rör sig förstås 
hakarna ut igen, som syns i figur 26. Den fasade formen på hakarna gör även att användaren 
enkelt, utan att behöva hålla in knappen, kan stänga produkten genom att enbart sänka ner det 
inre stativet igen. 

Återigen så har mycket av arbetet handlat om att dölja egenskaper och finesser under tiden då 
de inte används. Denna lösning för att öppna produkten är smidig och samtidigt väldigt 
diskret. Enhetligheten och den minimalistiska designen störs inte på något sätt när stativet är 
indraget. Inga synliga låsmekanismer, skruvar eller luckor och användaren kan utan några 
som helst verktyg öppna upp produkten vid behov. 

Både handtaget och mekanismen som förflyttar hakarna i sidled är integrerade direkt i det inre 
stativet. Utöver detta så ska som bekant samtliga tekniska komponenter placeras där. 
Utvecklingen av stativet i sig förklaras i nästkommande avsnitt. 
 

5.3 Inre stativ
En stor del av produktutvecklingen har handlat om framtagningen av det inre stativet. Det är 
utan tvekan produktens mest komplexa, och på sätt och vis viktigaste komponent. Stativet 
motsvarar som bekant modulen med de tekniska komponenterna och utöver detta ska alltså ett 
handtag och en låsmekanism integreras. 

Under konceptgenereringen så betraktades komponenten som två sammankopplade skivor, 
dimensionerade efter CDI-modulens form och volym. Se figur 27. 
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Figur 27. Stativet under konceptfasen. 

Cylindrarna i figur 27 motsvarar alltså CDI-modulen och filtreringen. Klart sedan tidigare är 
att ett handtag nu skulle integreras på ovansidan av stativet och att utrymme för hakarna 
skulle lämnas. Det stora arbetet kretsade däremot snarare kring de tekniska komponenterna. 
För att avgöra vilka dessa var, utöver CDI-modulen och filtreringen, behövdes en analys av 
flöden och olika processer i produkten göras. Det handlar alltså om att avgöra hur vattnet rör 
sig, vilka olika cykler som uppstår och vilka processer som måste utföras. Genom att avgöra 
detta kan saker som antalet ventiler och pumpar bestämmas.  

Produkten kan som bekant användas med eller utan extern behållare. Detta innebär att 
produkten invändigt måste kunna anpassa sig efter denna justering. Övergripande schema 
över strukturen togs fram för vardera användningsområde, med och utan extern 
vattenbehållare. Se figur 28 och 29. Varje steg i denna process förklaras i tur och ordning 
nedan. Betydelsen av symboler och färger är följande: 

• IN 
Anslutningen på produkten som är kopplad till det ingående kranvattnet. 

• PF 
Den cylinderformade filtreringen som har diskuterats tidigare. Detta filter tar hand om de 
största partiklarna i det ingående vattnet och skyddar på så sätt resterande komponenter.  

• PC 
En processbehållare som används under avsaltningprocessen. Syftet med denna förklaras 
vidare nedan. Är egentligen bara en mindre vattenbehållare.  

• TP 
Vattentappen på framsidan av produkten. 
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• CDI 
CDI-modulen som diskuterats tidigare. 

• W 
Anslutningen ut från produkten för spolvattnet som rengör CDI-modulen. 

• EXT  
Extern vattenbehållare, tillval. 

• INTERNAL 
Intern vattenbehållare som alltid finns i produkten, placerad under stativet. 

• PUMP 
DC-pump. 

• 2/2  
Ventil, solenoid 2/2-vägs. 

• 3/2 
Ventil, solenoid 3/2-vägs. 

• Grön linje 
Ingående vatten, bräckt. 

• Lila linje  
Vatten under avsaltningsprocess. 

• Röd linje 
Spolvatten som rengjort CDI, förhöjd salthalt. 

• Ljusblå linje 
Avsaltat, drickbart vatten. 
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Figur 28. Schema över komponenter och flöden. 

Ovan syns schemat då produkten opererar utan en extern behållare. Nedan följer förklaring till 
de olika flödena och därmed motiveringen till varför komponenterna behövs. Mycket arbete 
har gjorts för att minimera antalet komponenter. I detta scenario är alltså produkten kopplad 
direkt till kranvattnet. Scenario 1: 

1. Det ingående, bräckta vattnet flödar in från kranen och igenom den första 2/2-vägs-
ventilen. Vattnet rör sig sedan genom filtreringen och därefter till den första 3/2-vägs-
ventilen. I detta fall står ventilen i läge för att leda vattnet till processbehållaren. Detta pågår 
tills att denna behållare är fylld, vilket produkten avgör med hjälp av en nivåsensor. När detta 
sker stängs den nyss nämnda 2/2-ventilen och stoppar därmed flödet in i produkten. 
 
2. Med en fylld processbehållare kan avsaltningsprocessen starta. Vattnet pumpas då från 
processbehållaren igenom CDI-modulen och tillbaka. Denna cykel motsvarar alltså av de lila 
linjerna. Denna process pågår tills att en liten konduktivitetsmätare känner att salthalten har 
sjunkit till önskad nivå. Vattnet är därmed avsaltat och rengjort. 
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3. Med rent dricksvatten så öppnas en andra 2/2-vägs-ventil och vattnet flödar på så sätt ner 
till den interna behållaren. När användaren sen kallar efter vattnet pumpas det upp till tappen 
med hjälp av en pump. 

Ovanstående process upprepas kontinuerligt tills att konduktivitetsmätaren känner att CDI-
modulen måste regenereras. Detta görs som bekant genom att släppa på spänningsskillnaden 
och spola rent elektroderna. 

4. När CDI-modulen måste rengöras slår den första 3/2-vägs-ventilen om och leder vattnet 
direkt till CDI-modulen. Det ingående vattnet spolar igenom CDI-modulen samtidigt som 
spänningsskillnaden är avslagen. 

5. Det utgående spolvattnet leds nu med hjälp av en annan 3/2-vägs-ventil ut från produkten, 
snarare än in till processbehållaren. När CDI-modulen är rengjord och regenererad slår 3/2-
vägs-ventilerna om igen och den tidigare beskrivna processen kan återupptas. 

Anledningen till att dessa två ventiler är 3/2- och inte 2/2-vägs-ventiler är uppenbart efter att 
ha läst detta. Däremot är de övriga två, på schemat ovanför och under pumpen, inte lika 
uppenbara. Förklaringen till detta ligger i produktens flexibilitet. Det andra scenariot är att en 
extern vattenbehållare används. Nedan förklaras processen då denna är påkopplad. 

Den stora skillnaden från det förra schemat är alltså att det ingående vattnet istället kommer 
ifrån den externa behållaren. Se figur 29 nedan. Det är här behovet för de två 3/2-vägs-
ventilerna uppkommer. Scenario 2: 

1. Vattnet leds från den externa vattenbehållaren till den nedre 3/2-vägs-ventilen och pumpas 
med hjälp av samma pump som tidigare upp upp till den övre 3/2-vägs-ventilen. Denna ventil 
har nu slagit om om leder vattnet upp genom filtreringen och till processtanken. 
 
2. På samma sätt som tidigare fylls processtanken och när denna är fylld slår ventilerna om. 
Den tidigare nämnda övre ventilen har alltså slagit tillbaka in till avsaltningscykeln. Genom 
att koppla dessa banor till en gemensam pump kan den alltså användas både i steg ett och 
två. När ventilerna nu har slagit om stoppas alltså flödet från vattenbehållaren och pumpen 
pumpar nu vattnet genom avsaltningscykeln precis som tidigare. 

Ett tredje alternativet är som bekant att den externa behållaren endast används för att lagra 
rent dricksvatten. I detta fall kommer alltså vattnet fortfarande ifrån kranvattenanslutningen 
och scenario 1 gäller. Inget vatten hämtas från behållaren och ventilerna slår aldrig om.  
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Figur 29. Schema över komponenter och flöden. 

Dessa scheman ger alltså nödvändiga tekniska komponenter. De tekniska komponenterna är 
följande: 

• CDI-Modul. 

• Filtrering. 

• Processbehållare. 

• DC-pump. (2 st.) 

• 2/2-vägs-ventil. (2 st.) 

• 3/2-vägs-ventil (4 st.) 

Slutsatsen från detta är alltså att dessa komponenter på ett eller annat sätt ska få plats i det inre 
stativet. Antalet komponenter är många då produktens flexibilitet har prioriterats. Produkten 
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kan som bekant fungera i flera olika scenarier och anpassa sig därefter. Då framtagningen av 
stativet helt och hållet är beroende av de tekniska komponenternas utformning behövde först 
leverantörer till dessa hittas. Efter undersökning av leverantörer och diskussioner med 
forskarna bakom tekniken hittades lämpliga komponenter. Komponenterna i sig redovisas 
senare i rapporten. Med givna komponenter, anslutningar och flöden kunde utvecklingen av 
det inre stativet påbörjas. Resultat av detta syns i figuren nedan. 

Figur 30. Det inre stativet i dess slutgiltiga form. 

Stativet är gjort i ett stycke ABS-plast och är alltså anpassat helt efter de tekniska 
komponenterna. I figur 31 syns även stativet med de tekniska komponenterna på plats. CDI-
modul och filter är placerat i ändarna på stativet då de som bekant behöver underhållas 
regelbundet. Båda cylindrarna sitter fast med snäppfästen och kan väldigt enkelt ersättas eller 
repareras. Mellan de två cylindrarna är pump, ventiler och processbehållare placerad. Ovanför 
processbehållaren finns även utrymme för produktens elektronik och display.       

I figur 32 syns även stativet med filtret borttaget. Det är även på detta sätt man kommer åt 
ventiler, pumpar och processbehållaren. Mycket av arbetet handlade om att optimera 
utrymmet och resultatet av detta är en väldigt kompakt produkt där tomrum har minimerats i 
så hög utsträckning som möjligt. Samtidigt har möjligheten till underhåll varit viktigt och 
denna design balanserar dessa egenskaper.  
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Figur 31. Det inre stativet och de tekniska komponenterna. 
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Figur 32. Det inre stativet med filter borttaget. 
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5.4 Yttre hölje
Produkten består av så få komponenter som möjligt. En av de mest framträdande 
komponenterna är det yttre höljet och utvecklingen av detta har varit en viktig del av arbetet. 
Klart sedan tidigare var att höljet följer samma form som det inte stativet, som i sin tur följer 
formen av CDI-modulen. Samspelet mellan det yttre höljet och det inre stativet har diskuterats 
tidigare och detta kapitel handlar snarare om utformningen av höljet i sig. 

Arbetet innefattar utformning och placering av vattentapp, display och indikator för 
vattennivå. Utöver detta ingår saker som materialval samt in- och utgångar för vatten, 
elektricitet och extern behållare. Fästen för möjlighet till montering på vägg undersöktes 
också. 

Ett av de större besluten under detta arbete var valet av material för det yttre höljet. Tidigt 
undersöktes olika typer av plaster. Kraven sedan tidigare som är kopplade direkt till detta är 
att produkten måste vara korrosionsbeständig och att materialkostnaderna inte överstiger 150 
USD. Det inre höljet är som bekant tillverkat i ABS-plast och detta till viss del på grund av 
dessa anledningar. Många av de tidigare diskuterade omvänd osmos-systemen är tillverkade i 
olika typer av plast och det kan på många sätt framstå som ett självklart val för det yttre 
höljet. En avgörande skillnad mellan dessa produkter och denna är däremot mobiliteten. En 
portabel produkt ställer förstås helt nya krav på produkten och dess material. Efter att ha tagit 
hänsyn till stöttålighet och hållbarhet började studenten istället undersöka olika typer av 
metaller. 

Det slutgiltiga valet föll på anodiserad aluminium då materialet är lätt, korrosionsbeständigt 
och relativt stryktåligt. Utöver detta så leder detta till en differentiering gentemot 
konkurrerande produkter som ofta är gjorda i plast. Förhoppningen är även att produkten 
smälter in på ett mer naturligt sätt i en vanlig köksmiljö. Det blir lätt, ur ett subjektivt 
perspektiv, att de befintliga omvänd osmos-systemen snarare påminner om tillfälliga 
hjälpmedel än en naturlig del av köket. Se figur 33 för exempel. Detta är givetvis en helt 
subjektiv synpunkt men ändå något som studenten har vägt in i valet av material. 

Figur 33. Reklam för KENT Grand. 
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På baksidan av produkten finns in- och utgångar för elektricitet och vatten. Utöver detta finns 
spår för att användaren ska ha möjlighet att montera produkten på väggen. I det nedre vänstra 
hörnet i figur 34 nedan syns även anslutningen till den externa behållaren. Den externa 
behållaren är som bekant tänkt att placeras runt produktens ena avrundning. Detta medför 
förstås att anslutningen måste placeras någonstans på denna halvcirkel. Valet föll naturligt på 
den bakre delen av denna halvcirkel, sett framifrån. Detta för att återigen minimera plottrighet 
och göra produkten så enhetlig som möjligt. Detta innebär att användaren inte ser någon av 
anslutningarna framifrån. Än en gång är tanken att funktionen ska finnas där när du behöver 
den, men resten av tiden helst inte märkas av.   

Figur 34. Baksidan av produkten, med och utan extern behållare. 
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Enhetlighet och att undvika plottrighet har varit viktigt under hela projektet. Ett tag övervägde 
studenten om en fysisk indikator för vattennivån verkligen var nödvändig. Tanken var att 
eventuellt använda den invändiga vattennivåsensorn, som även användes för att reglera 
vattenflöden under de olika processerna, och istället förmedla vattennivån på displayen 
digitalt. Efter vidare arbete togs dock beslutet att ändå integrera en fysisk mätare. Detta då 
informationen på en mindre display kan vara svår att se från distans. Resultatet är ett fasat 
spår som enkelt kan fräsas i det yttre höljet. Se figur 35 nedan. 

Figur 35. Placering av display. tapp och indikator. 

Placering och utformning av tapp var också något som testades under produktutvecklingen. 
Väljer man att titta på de klassiska omvänd osmos-systemen så ser man att många av dessa 
produkter har tappen placerad i den nedre delen av produkten. Fördelen med detta är givetvis 
att vattnet lämnar produkten med hjälp av gravitationen. Detta kräver däremot att produkten 
är monterad på väggen, eller att den står vid en bordskant. Ska exempelvis en större 
vattenkanna eller en 2-liters-flaska fyllas kan detta leda till problem. Denna produkt ska 
dessutom kunna användas i flera olika miljöer och därför togs beslut om att placera 
vattentappen på övre delen av produkten. De flesta 2-liters-flaskor har en höjd på omkring 
330 mm och detta stämmer väldigt bra överens med höjden på vattentappen. Detta innebär att 
användare enkelt kan fylla på allt ifrån mindre glas till större behållare utan att behöva lyfta 
produkten. Den kompromiss som måste göras är införandet av en andra pump. Denna syns i 
tidigare diskuterade scheman, se figur 31 och 32. Kostnadsmässigt är detta än marginell 
skillnad, däremot ökar förstås risken för att problem uppstår i produkten med antalet tekniska 
komponenter.  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6 Slutprodukt
I detta avsnitt redovisas saker som slutgiltiga produktspecifikationer, kostnadskalkyler och 
uppföljning mot kravspecifikation. Utöver detta redovisas en kort sammanställning över den 
modell som togs fram i slutet av arbetet. 

6.1 Produktspecifikation 
Nedan presenteras det allra viktigaste ur produktspecifikationen. Mycket av detta ligger 
förstås som grund till uppföljningen av kravspecifikationen senare i detta kapitel. 

  
I figur 36 syns produkten i skala i förhållande till en klassisk skollinjal på 30 cm. Vikten på 
produkten kommer ifrån en sammanställning senare i detta kapitel.  

Figur 36. Produkten i skala. 

Dimensioner 259 (L) - 370 (H) - 120 (B) mm

Vikt 5,8 KG

Material (Hölje) Anodiserad aluminium

Material (Stativ) ABS-plast

Lagringskapacitet 3 liter

Lagringskapacitet med extern behållare 6 liter

Avsaltningskapacitet 1,25 liter/h

Energiåtgång 0,6 kWh/1000 liter
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6.2 Sammanställning av komponenter
En sammanställning av samtliga komponenter har gjorts och ligger som grund i en 
kostnadsanalys. Denna sammanställning används även för att beräkna produktens totala vikt. 
Dokumenten i sin helhet kan ses i Bilaga 6 och 7. Nedan presenteras kortare varianter där 
komponenterna summerats under stativ och hölje samt tekniska komponenter (pumpar, 
ventiler etc.). 

Samtliga tekniska komponenter köps in av kinesiska tillverkare bortsett från CDI-modulen 
som Stockholm Water Technology utvecklar. Priset på stativ och hölje har beräknats enligt 
1-3-9-metoden. I figur 37 syns samtliga komponenter. Produkten har enligt denna kalkyl en 
kostnad på 139 USD. Den totala vikten är 5,8 kg. 

Figur 37. Produkten och de tekniska koponenterna. 

GRUPP PRIS VIKT

Stativ och hölje 23 USD 2,6 kg

Tekniska komponenter 116 USD 3,2 kg
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6.3 Framtagning av modell 
I slutet av arbetet gjordes en modell av produkten. Detta avsnitt sammanfattar kort de 
viktigaste stegen i det arbetet. Modellen användes senare under en presentation och i en 
utställning på KTH i maj 2018. 

Modellen är huvudsakligen tillverkad i två frästa halvor av Polyuretan-skum. Se figur 38.   

   Figur 38. Fräst fram- och baksida av modellen. 

På toppen av de två halvorna syns urgröpningar. Anledningen till detta är att handtaget inte 
kunde fräsas från ett annat håll, direkt in i delarna. Istället frästes en kloss för handtaget för 
sig och denna kunde sedan placeras i urgröpningen. Se figur 39 och 40. 
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   Figur 39. Urgröpningarna och klossen med handtaget. 

   Figur 40. De två sidorna tillsammans med klossen placerad i urgröpningen. 
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Skarvar och dylikt slipades bort i så hög grad som möjligt innan produkten spacklades. 
Display och nivåindikator tillverkades av färgat plexiglas. Se figur 41. 

 Figur 41. Modell efter spackel och lackering, samt display och nivåindikator. 
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 Figur 42. Slutgiltig modell med vattentapp nu monterad. 
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Figur 43. Slutprodukt. 
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7 Slutsats 
Resultatet av detta arbete är en portabel hushållsprodukt för avsaltning av vatten. Produkten 
kan konkurrera på den redan etablerade marknaden men öppnar också upp för nya 
användningsområden. Tidigt under arbetet identifierades ett antal förbättringsmöjligheter och 
dessa möts på följande sätt: 

• Ökad vattenåtervinning 
CDI-tekniken som produkten är baserad på möjliggör en vattenåtervinning på omkring 75%. 
Detta är en klar förbättring jämfört med de traditionella omvänd osmos-systemen som ofta 
har en vattenåtervinning under 50%. 

• Ökad energieffektivitet  
Produkten kräver 0,6 kWh per 1000 liter avsaltat vatten. Detta är i jämförelse med de 
traditionella omvänd osmos-systemen omkring 40% mer energieffektivt.  

• Ökad flexibilitet 
De traditionella omvänd osmos-systemen kan endast användas inkopplade direkt till 
kranvattnet. Problemen kopplade till vattenbristen är som bekant många och denna produkt 
kan anpassas efter användarens behov. Ett exempel på detta är den externa behållaren som 
exempelvis kan användas för ingående vatten. På detta sätt kan användaren manuellt hälla 
vatten i produkten och behöver inte förlita sig på tillgången till kranvatten. 

• Ökad mobilitet 
Produkten är invändigt väldigt kompakt och detta leder till en smidig och portabel produkt. 
Även materialvalen är gjorda med hänsyn till denna förbättringsmöjlighet. Ett diskret 
handtag bidrar också till att öka mobiliteten. 

• Underlätta underhåll 
Precis som omvänd osmos-systemen så kräver denna produkt regelbundet underhåll. Denna 
produkt kan öppnas på ett enkelt och smidigt sätt, dessutom helt utan verktyg. Komponenterna 
är placerade kompakt men med hänsyn till underhåll. CDI-modulen och filtret sitter fast med 
hjälp av snäppfästen.  

Studenten och forskarna är överens om att målen som sattes upp under projektbeskrivningen 
är uppfyllda och produkten möter de krav som ställdes i kravspecifikationen. Nedan följer 
utvärderingen as dessa: 

• Desalinate water with a salinity of 2000 mg per liter. 
Uppfylls med hjälp av CDI-modulen. Produkten klarar även av högre salthalter men detta kan 
leda till att nedanstående krav inte uppfylls. 

• Able user to desalinate 20 liters of water per 24 hours. 
Uppfylls med hjälp av CDI-modulen. Med en salthalt på 2000 mg per liter kan produkten 
avsalta 1,2 liter vatten per timme. Detta innebär alltså att produkten rent tekniskt kan avsalta 
28,8 liter per dygn.    
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• Able user to store for a minimum of 3 liters of desalinated water at once. 
Vattenbehållaren dimensionerades som bekant efter denna volym. Produktens längd, bredd 
och rundade hörn kommer ifrån CDI-modulens form och höjden på produkten anpassades 
därefter för att rymma tre liter. 

• Product able of being connected directly to water tap. 
Uppfylls med hjälp av anslutningarna på baksidan av produkten.  

• Product able to handle and dispose waste water. 
Uppfylls med hjälp av anslutningarna på baksidan. Olika flöden och processer styrs som 
bekant av produktens ventiler och schemat över dessa visar på hur produkten hanterar 
spolvattnet. 

• Able user to start desalination process on demand. 
Uppfylls med hjälp av displayen som användaren interagerar med. Produkten kan även 
påbörja processen på egen hand med hjälp av dess nivåsensorer, se sista önskemålet.  

• Able user to empty product of desalinated water on command. 
Uppfylls med hjälp av displayen som användaren interagerar med. 

• Notify user when water is purified. 
Uppdelningen mellan dricksvattenbehållaren och processtanken gör att det bräckta vattnet 
aldrig riskerar att användas. Allt vatten som finns att tillgå är därmed avsaltat och drickbart. 

• Able of cleaning CDI unit user independently. 
Uppfylld med hjälp av konduktivitetsmätaren och de cykler och processer som diskuterats 
tidigare. 

• Food contact materials. 
Samtliga komponenter som kommer i kontakt med vattnet lämpar sig för dricksvatten. 

• Corrosion resistant. 
Materialvalen är gjorda med hänsyn till detta och samtliga komponenter består av 
korrosionsbeständiga material. 

• Able to connect to AC grid. 
Uppfylls med hjälp av anslutningarna på baksidan av produkten.  

• Able user to replace or repair CDI unit. 
Uppfylls med hjälp av det utdragbara stativet och snäppfästen. Användaren kan enkelt och 
utan verktyg komma åt CDI-modulen i ena änden av produkten. 

• Able user to replace or repair filtration and other technical components. 
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Uppfylls med hjälp av det utdragbara stativet och snäppfästen. Användaren kan enkelt och 
utan verktyg komma åt filtret i ena änden av produkten, bakom denna är de övriga tekniska 
komponenterna placerade. 

• Indicate level of desalinated water. 
Uppfylls med hjälp av den fysiska vattennivåindikatorn på framsidan av produkten. 

Nedanstående punkter är önskemål och inte strikta krav. 

• Suitable to be carried by a single person* 
*Dry weight below 5 kg 
*Maximum WxLxH = 300x200x300 mm 
Produkten är aningen tyngre (800 gram) än önskvärt. På pappret uppfylls inte heller det 
andra önskemålet kopplat till produktens dimensioner. Detta handlar med facit i hand snarare 
om att önskemålet borde ha formulerats på ett annat sätt. Produkten är i allra högsta grad 
lämplig att bäras av en ensam person enligt både studenten och forskarna. Produktens 
dimensioner är som bekant 370x249x120. På så sätt har längd och höjd fått kompensera för 
produktens mindre bredd.  

• Maximum cost 150 USD. 
Enligt kalkylen som redovisades tidigare beräknas kostnaden hamna på 139 USD. Viktigt att 
notera är att omkostnader av olika slag inte har räknas in och att 1-3-9-regeln givetvis är en 
grov uppskattning.  

• Able to operate without being connected to AC grid. 
Under arbetet övervägdes olika typer av solceller. Beslut togs att inte integrera detta direkt i 
produkten. En stor del av användarna väntas ha produkten inomhus och att då ha en solcell 
integrerad i produkten ansågs olämpligt. Ingen användare ska behöva dras med, eller betala 
för, finesser som inte används. Önskemålet är därmed inte uppfyllt. Tilläggslösningar i stil 
med den externa vattenbehållaren har diskuterats men har inte undersökts vidare i detta 
arbete. Eventuell möjlighet till fortsatt arbete. 

• Able user to store a minimum of 6 liters of desalinated water at once. 
Om behov finns kan användare med hjälp av den externa behållaren utöka 
lagringskapaciteten till 6 liter. 

• Able user to fill product with water manually from external container, pond etc. 
Den externa behållaren kan även användas för att lagra ingående vatten. Denna behållare 
kan fyllas manuellt med vatten från annan källa än kranvatten. 

• Able to, user independently, produce desalinated water when there is room for more. 
Uppfylls med hjälp av nivåmätaren som även används för att reglera ventiler och flöden i 
produkten. Produkten kan med hjälp av denna avgöra om utrymme finns i vattenbehållaren 
och därmed starta en ny process för att hela tiden se till att dricksvatten finns tillgängligt. 
Töms behållaren delvis så börjar produkten omedelbart att avsalta nytt vatten. 
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8 Diskussion
Arbetet i projektet bygger som bekant på Ullmans designprocess. Detta är en struktur som 
studenten uppskattar och är van att följa. Intressant med detta projekt är dels att det är det 
första som studenten genomfört på egen hand men också att det är det gjorts i nära samarbete  
med ett företag. Detta har på flera sätt påverkat processen och studenten har fått anpassa sig 
efter detta. Ullmans designprocess är exempelvis uppbyggd på så sätt att mycket tid och 
resurser läggs tidigt i arbetet. Efter att jobbat med processen tidigare så är fördelarna med 
detta tydliga och att jobba framtungt känns som en självklarhet. Studenten upplevde däremot 
att forskarna redan från början hade en klar bild av vilken typ av produkt som skulle tas fram. 
Detta är naturligt då forskarna till en början förstås ser projektet från andra perspektiv än 
studenten. Att då behöva argumentera för designprocessen och hur viktiga de tidiga faserna är 
har varit väldigt givande. 

Tillverkningen av det yttre höljet har inte undersökts vidare. Studenten hade som önskemål att 
tillverka höljet ur ett enda stycke anodiserat aluminium. Detta av rent estetiska skäl och för att 
slippa skarvar och monteringssteg. Ett mer ekonomiskt och miljövänligt alternativt skulle 
förmodligen vara att tillverka höljet i två halvor. Att tillverka höljet ur ett och samma stycke 
kräver sofistikerade tillverkningsprocesser och innebär samtidigt problem vid frakten. Formen  
på höljet medför ett stort tomrum, där vattentank och stativ är placerat i slutprodukten, och 
detta leder till bortslösad volym under frakten. Tillverkas istället höljet i två halvor kan dessa 
staplas tätt på varandra.     

Detaljkonstruktion på anslutningar och slangar har inte genomförts. Det finns i modell och 
ritningar utrymme för detta men det är alltså inget som studerats i detalj.  

Kostnadskalkylen är en grov uppskattning och fungerar enbart som riktmärke. Saker som 
material- och tillverkningsomkostnader har ej studerats. Däremot är pris och leverantör för de 
tekniska komponenterna helt korrekta. Student har haft kontakt med tillverkarna bakom dessa 
komponenter för vägledning och prisförslag. Vad gäller CDI-modulen så jobbar Stockholm 
Water Technology hårt för att minimera tillverkningskostnaden. Forskarna räknar med att 
modulen inom en snar framtiden kommer att kosta runt 40 USD att ta fram och det är även 
denna kostnad som kostnadsanalysen bygger på. 

Produktens elektroniska komponenter har inte undersökts vidare. Detta är en av 
avgränsningarna som bestämdes tidigt under projektet. Utrymme i produkten, precis ovanför 
processbehållaren, har lämnats för att ge plats åt dessa komponenter. Diskussioner om detta 
har först tillsammans med forskarna och uppfattningen är att detta utrymme är tillräckligt 
stort. 

Anslutningarna på baksidan kan upplevas som aningen asymmetriskt placerade. Förklaringen 
till detta är att produktutvecklingen av det inre stativet och tillhörande komponenter gjordes 
innan det yttre höljet. En mer rimlig lösning hade förstås varit att att göra detta i omvänd 
ordning. Nu fick istället de yttre höljet anpassa sig efter det relativt komplexa inre stativet. 
Komponenterna i stativet är som bekant placerade på ett så kompakt sätt som möjligt och att i 
efterhand göra om detta hade krävt stora mängder arbete  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9 Framtid
Stockholm Water Technology har under våren 2018 påbörjat en sökning efter 
sponsorer och kapital för att realisera produkten. 
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18-02-12

PROJECT DEFINITION 

BACKGROUND 
Fresh water accounts for less than 1% of the total water resources of our planet and 
the shortage of drinking water is getting worse. Countries in the the Arabian peninsula 
are examples of regions where large amounts of ground water are being used causing 
the ground water levels to drop. This in turn causes sea water intrusion which makes 
the fresh water sources brackish. The situation for the people affected differs 
significantly depending on where in the world one chooses to focus and the problems 
extend all the way from the Stockholm archipelago to countries such as India. 

Capacitive Deionisation (CDI) is an electro-sorption process capable of removing 
dissolved inorganic ions by charge separation whilst neutralising bacteria at the same 
time. One of the benefits with the process is that it is more energy-efficient than most 
common methods. Researchers at KTH have developed a new significantly improved 
CDI technology and the goal of this project is to integrate this technology in a 
consumer product.  

GOAL 
Integrate the CDI technology in a portable water purifier for smaller households in 
developing countries with poor electrical and water infrastructure. The student will do 
this by following a structured design process including for example: 

• Analyse the situation regarding fresh water shortage in the world - Deconstruct the 
problem 

• Analyse the customer and the market - Customer needs identification 
• Sketching and basic prototype making 
• Product concept generation and evaluation 
• Product development 
• Create digital model of final product 
• Create physical model 
• Eventually, with help from the researchers create a physical prototype                

LIMITATIONS 
The student has a limited understanding of the CDI technology itself and will not study 
it in detail. The technology is developed fully by the researchers and they will provide 
help and guidance during the project.       

TIME FRAME 
The project starts at 2018-01-23 and ends at 2018-05-26. The student will write a 
report, give a presentation, create a physical model (and eventually a prototype). The 
product will also be part of an exhibition at KTH in May.      
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STATE-OF-THE-ART 

PUREIT 
Verify Market’s independent comprehensive global market research determined Pureit to be “The 
World’s Largest Seller of In-home Drinking Water Treatment Systems.”

https://www.pureitwater.com/SL/about-pureit 


Recognised by Harvard University.

https://www.pureitwater.com/SL/sites/default/files/
Pureit_HBR%20case%20study_2011%20(1).pdf


PUREIT ULTIMA RO+UV WATER PURIFIER

https://www.pureitwater.com/IN/pureit-water-purifiers/pureit-ultima-
ro-uv 
Best selling RO.

10L clean water capacity.

Purity indicator.

Warnings a few days before Germkill Cartridge runs out of juice.

2000 PPM and below.

All RO purifiers will waste a lot of water, but can be used floor 
mopping, gardening etc.

Requires installation and will be provided by the manufacturer for free 
when bought at specific stores, Amazon etc.

Price around 15000 INR, ca 1800 SEK.


PUREIT CLASSIC RO + UV WATER PURIFIER

6L clean water capacity.

1800 PPM and below.

Low weight (7,3kg) and easily mounted on wall. 

Price around 9000 INR, ca 1100 SEK.


KENT 
One of the most renowned water purification brands in the world.

https://www.kent.co.in/water-purifiers 


KENT GRAND+

RO + UV/UF

TDS Controller that preserves vital minerals

8L clean water capacity.

Can be mounted on wall.

Can purify raw water from bore wells, overhead tanks, village or 
municipal water supply.

Purified water indicator, see-through cover.

50% of water is rejected and stored in separate tank. Can be used 
for floor mopping, gardening etc.

Price around 19000 INR, ca 2300 SEK.
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LIFESAVER 
https://www.lifesaversystems.com.au/#body


LIFESAVER BOTTLE 4000 UP

UF

750 ml 

Filters out bacteria, parasites and viruses.

Manual pump.

Does not desalinate water.

Price around 100 GBP





LIFESAVER BOTTLE 10000 UP

UF

18,5L of water at any one time.

Manual pump.

Does not desalinate water.

Price around 200 GBP.

Storing dirty water, filtering when clean water is required.  


VOLTEA 
http://voltea.com/products-2/


VOLTEA CapDI DiUse

Membrane Capacitive Deionisation

Designed to remove dissolved salts

Dynamic control - controlled output water quality

Weight without module (17kg)

Automated cleaning

LxWxH = 320 x 430 x 640 mm
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LIVPURE 
https://www.livpure.in/about-livpure


LIVPURE GLO 7-LITRE

Works with all kinds of water - bore well, tap water, river water etc.

1500PPM and below.

7L clean water capacity.

Mineraliser adds required minerals to balance the PH of purified water.

Price around 10000 INR, ca 1200 SEK.


BLUE STAR 
https://www.bluestarindia.com/waterpurifiers/index.html


BLUE STAR MAJESTO 8 LITRE

Full tank indicator.

Child lock.

8L clean water capacity.

Considered “stylish” by many reviewers. 

1800 PPM and below.

High water rejection (RO).

RO or RO + UV as an option.

Price for RO + UV around 14000 INR, ca 1700 SEK.


AQUAGUARD 
https://www.eurekaforbes.com/water-purifiers/by-category/aquaguard


AQUAGUARD GENEUS

RO + UV + UF.

Considered “High-End” by many reviewers.

Detects the quality of the input water and chooses the optimum 
technology to use.

7L clean water capacity.

2000 PPM and below.

User will get a notification if cartridge has to be replaced.

Works with all kinds of water sources, bore well, overhead tanks or 
rivers.

High maintenance cost.




Bilaga 4 - QFD  

�  VI



Bilaga 5 - Kravspecifikation 

�  VII

REQUIREMENTS SPECIFICATION 

Desalinate water with a salinity of 2000 mg per liter         R 

Able user to desalinate 20 liters of water per 24 hours      R 

Able user to store a minimum of 3 liters of desalinated water at once   R 

Product able of being connected directly to water tap     R 

Product able to handle and dispose waste water         R 

Able user to start desalination process on command               R 

Able user to empty product of desalinated water on command    R 

Notify user when water is purified         R 

Capable of cleaning CDI unit user independently      R 

Corrosion resistant           R 

Able to connect to AC grid          R 

Able user to replace or repair CDI unit        R 

Able user to replace or repair filtration        R 

Indicate level of desalinated water in product       R 

Suitable to be carried by a single person*        D 

*Dry weight below 5 kg           D 

*Maximum WxHxL = 300x200x300 mm        D 

Selling price below 150 USD          D 

Able to operate without being connected to AC grid      D 

Able user to store a minimum of 6 liters of desalinated water at once             D 

Able user to fill product with water manually, from pond etc.    D 

Able to refill water tank continuously and user independently    D 

Able to store waste water separately        D 

R = Required 

D = Desirable 
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COMPONENTS (WEIGHT)

Description Supplier Weight Quantity Total Weight Link

Outer Casing (Aluminium) 2.1 kg 1 p 2.1 kg

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Sale-promotion-

anodized-mirror-
finish-

aluminum_6061484
8369.html?

spm=a2700.772485
7.main07.40.b53627

4bDnCP21

Inner Casing (ABS) 0.5 kg 1 p 0.5 kg

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
SIKO-abs-plastic-

price-per-
kg_60751785708.ht

ml?
spm=a2700.772485
7.main07.40.6c5a31

7aZFUiuJ&s=p

CDI Unit Stockholm Water Technology 2 kg 1 p 2 kg

Pre Filter incl. housing
Tianjin Win-Trust Technology 

Co.
0.3 kg 1 p 0.3 kg

https://
www.alibaba.com/
product-detail/10-

plastic-big-blue-
water-

housing_607361139
35.html?

spm=a2700.gallery
offerlist.

2017127.5.46cc7bedt
fKDof&s=p

12V 3/2 Solenoid Valve Shenzen Baokezhen Cnkalun 0.13 kg 4 p 0.52

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Brass-Plastic-

water-Magnetic-
electric-

mini_60644608873.
html?

spm=a2700.gallery
offerlist.normalList.
56.18f48602palvNZ

12V 2/2 Solenoid Valve Shenzen Baokezhen Cnkalun 0.13 2 p 0.16

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
High-quality-2-

station-2-
ways_60615061234.

html?
spm=a2700.gallery
offerlist.normalList.
74.18f48602palvNZ

12V DC Pump
Foshan Zhuogao Motor  

Manufactoring Co.
0.08 2 p 0.16

https://
www.alibaba.com/
product-detail/12v-
DC-brushless-food-

grade-
water_60370151119.

html?
spm=a2700.772483
8.2017115.1.1f077d20

AvsjAZ&s=p

Water Level Sensor Xian ESM Technology Co. - 2 p -

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
ESMFS-

submersible-water-
level-sensor-

for_60662760015.ht
ml?

spm=a2700.772483
8.2017115.227.72b64

36bh0rIyw

Conductivity Sensor
Shanghai Boqu Instruments 

Co. 
- 1 p -

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Ddg-1-0-Industrial-

Conductivity-
Sensor_6052115623

3.html?
spm=a2700.772483
8.2017115.92.700f70

c7SGjFoe

OLED Screen Shenzen Saef Technology Ltd. - 1 p -

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
OLED-screen-

Serial-
Interface-128x64-

Characteristics_605
74547202.html?

spm=a2700.772483
8.2017115.31.51b742a

4ozt6OL&s=p

Control Unit - 1 p -

Tubing & Connectors Colly Flowtech AB - 1 p -

https://
www.collyflowtech.

se/Produkter/
Slangar/

Livsmedelsslangar/
SPIREACIER/

Water Container 0.1 1 PM 0.1

Total 5.84 kg
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COMPONENTS (COST)

Description Supplier Unit cost Quantity Amount Link

Outer Casing (Aluminium) 16 USD 1 p 16 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Sale-promotion-

anodized-mirror-
finish-

aluminum_6061484
8369.html?

spm=a2700.772485
7.main07.40.b53627

4bDnCP21

Inner Casing (ABS) 7 USD 1 p 7 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
SIKO-abs-plastic-

price-per-
kg_60751785708.ht

ml?
spm=a2700.772485
7.main07.40.6c5a31

7aZFUiuJ&s=p

CDI Unit Stockholm Water Technology 40 USD 1 p 40 USD

Pre Filter incl. housing
Tianjin Win-Trust Technology 

Co.
4 USD 1 p 4 USD

https://
www.alibaba.com/
product-detail/10-

plastic-big-blue-
water-

housing_607361139
35.html?

spm=a2700.gallery
offerlist.

2017127.5.46cc7bedt
fKDof&s=p

12V 3/2 Solenoid Valve Shenzen Baokezhen Cnkalun 5 USD 4 p 20 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Brass-Plastic-

water-Magnetic-
electric-

mini_60644608873.
html?

spm=a2700.gallery
offerlist.normalList.
56.18f48602palvNZ

12V 2/2 Solenoid Valve Shenzen Baokezhen Cnkalun 4.35 USD 2 p 8.7 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
High-quality-2-

station-2-
ways_60615061234.

html?
spm=a2700.gallery
offerlist.normalList.
74.18f48602palvNZ

12V DC Pump
Foshan Zhuogao Motor  

Manufactoring Co.
5 USD 2 p 10 USD

https://
www.alibaba.com/
product-detail/12v-
DC-brushless-food-

grade-
water_60370151119.

html?
spm=a2700.772483
8.2017115.1.1f077d20

AvsjAZ&s=p

Water Level Sensor Xian ESM Technology Co. 2 USD 2 p 4 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
ESMFS-

submersible-water-
level-sensor-

for_60662760015.ht
ml?

spm=a2700.772483
8.2017115.227.72b64

36bh0rIyw

Conductivity Sensor
Shanghai Boqu Instruments 

Co. 
10 USD 1 p 10 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
Ddg-1-0-Industrial-

Conductivity-
Sensor_6052115623

3.html?
spm=a2700.772483
8.2017115.92.700f70

c7SGjFoe

OLED Screen Shenzen Saef Technology Ltd. 2 USD 1 p 2 USD

https://
www.alibaba.com/

product-detail/
OLED-screen-

Serial-
Interface-128x64-

Characteristics_605
74547202.html?

spm=a2700.772483
8.2017115.31.51b742a

4ozt6OL&s=p

Control Unit 15 USD 1 p 15 USD

Tubing & Connectors Colly Flowtech AB 2 USD 1 p 2 USD

https://
www.collyflowtech.

se/Produkter/
Slangar/

Livsmedelsslangar/
SPIREACIER/

Water Container 1 USD 1 PM 1 USD

Total 139 USD
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