Äntligen!

Nu finns en oberoende undersökning som visar:

”NGL Stainless
är överlägset ur miljösynpunkt”
”NGL:s höghastighetsteknik
är avsevärt bättre än tekniken på
energiklassade blandare!”

En livscykelanalys
av tappvattenarmatur
Undersökning av materialval samt höghastighetsteknik

En förenklad version av Jonas Magnusson examensarbete ” En livscykelanalys
av tappvattenarmatur - Undersökning av materialval samt höghastighetsteknik”
Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Examensarbete, 30 hp | energi - miljö – management,
LIU-IEI-TEK-A--19/03578--SE
Arbetet finns att läsa i sin helhet genom kontakt med NGL Water & Energy, info@nglteknik.se

Arbetets utgångspunkt
1. Hur mycket varmvatten respektive kallvatten
kan sparas med en vattenbesparande köksblandare med höghastighetsteknik jämfört med
en energiklassad köksblandare?
Hur betydande är denna vattenbesparing jämfört
med den totala livscykeln?

Bäst i test!

2. Hur påverkas användarupplevelsen av bytet till
en köksblandare med höghastighetsteknik?
3. Hur förändras den totala miljö- och klimatpåverkan, vagga till grav, om köksblandaren
tillverkas i rostfritt stål, mässing eller aluminium?

Arbetet och dess livscykelanalys visar följande
• Köksblandare med höghastighetsteknik kan sänka
miljöpåverkan med 20% till 24% i miljöpåverkanskategorierna: Försurning, övergödning, Global
uppvärmning, Fotokemisk oxidation, Ozonlagerförtunning, Resursutarmning, Resursutarmning av
fossila bränslen.
• Vattenanvändningen har störst miljöpåverkan i sex av
sju miljöpåverkans kategorier men när det gäller miljöpåverkanskategorin ”Resursutarmning” är materialvalet
viktigast, här presterade köksblandaren av rostfritt
stål överlägset bäst.
• Vattenanvändning har ett starkt samband med miljöpåverkan, vilket förklarar varför höghastighetstekniken lyckas sänka miljöpåverkan.
• Användarna av höghastighetsteknik är överlag
positivt inställda till produkten.

• Höghastighetsteknik sparar 40% varmvatten samt
18% kallvatten. Detta bidrar till en livscykelkostnadsbesparing på 17%!
Energiklassade A-B köksblandare sparar 28% varmvatten
och 6% kallvatten, jämfört med C-D klassade köksblandare, alltså avsevärt mindre.
• Köksblandaren av rostfritt stål hade bäst miljöprestanda.
• Köksblandaren av mässing hade sämst miljöprestanda.
• Transport hade liten miljöpåverkan i köksblandarnas livscykel.
• Höghastighetsteknik och NGL Stainless - gör
skillnad för vårt klimat.

för miljön, ekonomin och de boende!
Blyfria miljöblandare
i rostfritt stål
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Höghastighetsteknik - bästa vattenbesparingen
I Stockholm installerade Svenska bostäder
köksblandare med höghastighetsteknik i
totalt 68 lägenheter, vattenanvändningen
mättes före och efter installation.

Varför kallvattenanvändningen inte minskade i samma
utsträckning som varmvatten kan bero på att kallvatten
används till många olika apparater i lägenheterna,
däribland: Tvättmaskin, diskmaskin, och toalett.

I tabellen nedan ser man att lägenheterna i
Stockholm minskade sin varmvattenanvändning med
40% och kallvattenanvändning med 18%, detta
motsvarar en total vattenbesparing på 25%.

Eftersom man endast bytte ut blandarna kommer kallvattenanvändningen i tidigare nämnda apparater inte att
förändras, åtminstone inte på grund utav blandarbytet.

40% varmvatten- och 18% kallvattenbesparing!

Blandare med
höghastighetsteknik
från NGL ger bäst
besparing och
prestanda!

De energiklassade blandarna sparade 28% varmvatten
och endast 6% kallvatten. Dessutom tyckte användarna
att de energiklassade inte uppfyller användarvänligheten.
Risken är stor att man skruvar bort tekniken som stryper
vattentillförseln eller att fjädrar, spärrar etc. irriterar eller

”går sönder”, då faller hela energiklassningen. Energiklassning eller att strypa etc. är inte på något sätt rätt
väg att gå - öka istället hastigheten på vattnet!
Resultatet från testet i sin helhet finns att läsa i examensarbetet, kontakta NGL.
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Genomskärning rostfri blandare

Genomskärning mässingsblandare

Rostfritt stål återfinns överallt där man
ställer höga krav på hygien och hållbarhet.
NGL Stainless har insida med hårda och
släta ytor vilket gör dem hygieniska.

I en blandare av traditionell typ består insidan
av mässing – ett material som ofta är skrovligt
och ojämnt, vilket gör att avlagringar och
bakterier lättare bildas i vattnet. Idag har vissa
tillverkare plast inuti för att motverka detta.

NGL Stainless i Svanenmärkt hus!
Familjebostäder i Göteborg valde att i sina Svanenmärkta hus på
Riksdalersgatan installera NGL Stainless i samtliga kök, tvättställ
och duschutrymmen.
Ett Svanenmärkt hus är energisnålt och har god inomhusmiljö.
Hälso- och miljöpåverkan är lägre jämfört med traditionellt
byggda hus. Materialen har noggrant valts ut för att få
det bästa ur miljö- och hälsosynpunkt.
Våra blandare har vår energieffektiva sparstrålsamlare
förmonterad samt A-klass i SundaHus miljödatabas.
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Livscykelkostnad
I denna livscykelkostnadsanalys presenteras kostnaden för att
köpa in och använda en kökskran. Analysen utfördes med och
utan höghastighetsteknik. Den inkluderar: inköp, användning av
varm- samt kallvatten och kostnad för reservdel (keramikpaket).

Blandare utan
höghastighetsteknik.

Blandare med
höghastighetsteknik.

I diagrammen ovan ser man att om kostnaden för inköpet är lägre, låt säga 900 kr för plast och
mässing, så är blandaren från NGL ändå överlägsen då den ingår i NGL:s återköpssystem (pantsystem) och sparar betydligt mer vatten. Vill man inte byta kran så montera höghastig-

hetsteknik från NGL på era blandare/kranar!
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Miljöpåverkan - vattenkonsumtion
I denna tabell har vattenkonsumtionen sänkts med 25% för att
representera vad som händer om man använder sig utav höghastighetsteknik. Här ser man att mässingen återigen presterar sämst i
alla de sju miljöpåverkanskategorierna. Gapet mellan köksblandaren i mässing och de andra två blandarna ökar, detta eftersom
metallen mässing nu har en relativt större miljöpåverkan då
vattenkonsumtionen minskats.

Bäst i test!
Höghastighetsteknik från
NGL - för bäst besparing,
prestanda och miljön!
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Spara
vatten!

Miljöpåverkan - material
I tabellen ser vi att köksblandaren av rostfritt stål har
lägst miljö- och klimatpåverkan i alla de sju
påverkanskategorierna.
Lägg särskilt märke till resursutarmning - i denna kategori
presterar köksblandaren av rostfritt stål markant bättre.
Kortfattat beror detta på att järn är en vanlig metall i
jordskorpan medan zink och koppar är relativt sällsynta
men zink och koppar förekommer i aluminium- och
mässingsköksblandarna.
Mässingsköksblandaren intar sista plats inom alla kategorier. Detta beror på att zink och plast i köksblandaren
har en hög miljö- och klimatpåverkan.

Bäst i test!
Bäst för miljön,
ekonomin och
de boende!
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