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Fargemultifunksjonsskriver (MFP)
Teknisk orientering

Smeltevoks reduserer energiforbruket
En livssyklusvurdering av en smeltevoks 
multifunksjonskriver sammenlignet med 
en fargelaser multifunksjonsskriver

En livssyklusvurdering (LCA)1 er en evaluering av de 

miljømessige konsekvensene av et produkt eller tjeneste 

over alle faser av dets liv. En LCA modell begynner vanligvis 

med utvinningen av råvarer for å lage komponentene i 

et produkt, og fortsetter gjennom produksjon, bruk og 

avhending ved levetidens slutt; inkludert nødvendig transport 

underveis. Målet med denne undersøkelsen var å kvantifi sere 

forskjellene i miljøpåvirkning mellom aktuelle modeller for to 

utskriftsteknologier, smeltevoks og konvensjonell fargelaser. 

Påvirkningskategorien som ble vurdert i denne studien var 

samlet energibehov (CED). CED er den totale livssyklusenergi 

investert i produksjon, transport, bruk og avhending av et 

produkt. Begge enhetene har lik utskriftskvalitet, og samme 

månedlige utskriftsvolumer og levetid: 7.500 utskrifter per 

måned over en fi re-års levetid. 
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Laser MFP Smeltevoks MFP

Smeltevoksens samlede energibehov er 
omtrent 17% lavere enn Laser!2

Relativt bidrag til samlet energibehov etter kategori 

   Bruksfaset 
elektrisitet

  Innpakking

  Transport

  CRU

  MFP

  Levetidsslutt

1  De fullstendige livssyklusanalyser som denne orienteringen oppsummerer, gjennomgår en 
faglig vurderingsprosess av Scott Matthews og Deanna Matthews ved Avenue C Advisors 
LLC for å sikre at de overholder ISO-standarder. De er professorer i engineering ved Carnegie 
Mellon University, men deres vurdering representerer ikke en offisiell vurdering av CMU.

2  Den totale levetidens innvirkning på global oppvarming med smeltevoks MFP 
sammenlignet med Laser MFP viste konsistente resultater. 
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Den største bidragsyteren til smeltevoksskriverens samlede 

energibehov var brukfaset energi, men denne innvirkningen 

ble mer enn oppveid av smeltevoksskriverens lave innvirkning 

på de andre kategoriene sammenlignet med laserskriveren. 

Laserskriverens innvirkning ble mer jevnt fordelt mellom 

kategoriene med den største innvirkningen på kundeutskiftbare 

enheter. Smeltevoksens reduserte miljøpåvirkning på 

grunn av mindre innpakking, redusert transport og ingen 

CRU'er, bidro alle til det minimum av forbruksartikler som er 

nødvendig for å støtte utskrift med smeltevoksteknologi. Disse 

resultatene er i det aller vesentligste grunnet i utformingen 

av smeltevoksskriveren, som ikke krever egne kassetter for 

smeltevoksen. På grunn av denne fundamentale forskjellen 

i teknologi, produserer smeltevoksskriveren mindre avfall 

hos kunden og bruker mindre energi enn en sammenlignbar 

laserskriver i løpet av levetiden. Denne studien hjelper 

designere å forstå potensielle områder for forbedring av 

begge utskriftsteknologier, og hjelper kundene å ta kvalifi serte 

beslutninger når de kjøper og bruker sine utskriftsenheter. 

For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/offi ce ®

Det relative bidraget av det samlede energibehovet uttrykt over 

disse kategoriene i livsløpet: 

•  Bruksfaset elektrisitet: den elektrisiteten som driver maskinen 

under den daglige bruken hos kunden 

•  Innpakking: innkjøpet av materiell og produksjonen av emballasje 

for både skriveren og utskiftbare enheter 

•  Transport: transport av varer og deler i alle stadier av livssyklusen 

unntatt ved levetidsslutt 

•  Kundeutskiftbar enhet (CRU): innkjøpet av materiell og 

produksjonen av CRU'er inkludert forbruksmateriell (smeltevoks, 

toner og kassetter, etc.) 

•  Skriver: innkjøpet av materiell og produksjonen av selve enheten 

(unntatt forbruksmateriell og innpakking) 

•  Levetidsslutt: effekten som kommer ved å resirkulere noe av 

materialet og sende resten til deponi 


