
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2013/08-SE

Examensarbete 15 hp
Augusti 2013

Inferno Light
Den mekaniska konstruktionen runt ett larmsystem 

Mats Gunnarsson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Inferno Light

Mats Gunnarsson

This thesis describes how the development of a mechanical enclosure to an alarm
system proceeded. The project was made on behalf of Inferno Light Indusec AB.

The goal set to this housing would offer a home alarm in which Indusec’s unique
sound system would give the customer a new alternative on the market. They wanted
to, among other things, create an aesthetically but at the same time affordable alarm.
The aesthetic theme is something that is missing in today’s market. Another
important aspect is that it will follow EN 50131-4, a standard for European alarm
systems.

The project was built in different phases: planning, concept, design and results. These
phases included brainstorming and Gallery method but also other important means
like information from the Internet, books and existing solutions for alarm systems
already present.

In order to keep costs down an important starting point was to manufacture the
product with the fewest number of parts and after treatments possible. The features
that were implemented in the product should also make it easier to install the
product. The final concept resulted in two parts: a rear piece, and a fairing to be
injection molded in a type of plastic called polycarbonate “durable plastic”.

The result was a CAD version of a complete casing that provides protection and
shelter to the electronics needed. Calculations and derivations for what is required
for injection molding have been taken into account. The report also describes the
problems that could not be resolved at this time and what recommendations you
should follow.
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete beskriver hur framtagandet av ett mekaniskt hölje till ett larmsystem 
gick tillväga. Projektet Inferno Light gjordes på uppdrag av Indusec AB. 

Målet infattade att höljet skulle erbjuda ett hemalarm där Indusecs unika ljudsystem skulle 
ge kunden ett nytt alternativ på marknaden. Man ville bland annat skapa ett estetiskt men 
samtidigt prisvärt alarm. Det estetiska temat är något som inte finns i någon större omfatt-
ning på dagen marknad. En annan viktig aspekt är att det skall följa EN 50131-4 som är en 
standard för europeiska alarm. 

Projektet bestod av tre olika faser, metod och koncept, detaljkonstruktion och resultat. I 
dessa faser användes bland annat brainstorming och gallerimetoden men även andra vik-
tiga hjälpmedel som information från Internet, böcker och lösningar på befintliga larm-
system. 

Slutkonceptet blev två delar: en kåpa samt ett bakstycke, som båda skall formsprutas i en 
slagtålig plast som heter polykarbonat. En viktig utgångspunkt för att hålla kostnaderna 
nere var att tillverka produkten med så få antal delar och efterbehandlingar som möjligt. 
De funktioner som implementerades i produkten skulle också göra det enklare att installera 
den. 

Resultatet blev en CAD-version av ett komplett hölje som ger skydd och utrymme till den 
elektronik som behövs. Beräkningar och förutsättningar för vad som krävs vid formsprut-
ning har tagits i beaktande. Rapporten beskriver också vilka problem som inte kunde lösas 
i nuläget, samt de ytterligare förbättringar som rekommenderas att vidta. 

 

  



  



Förord 
Denna rapport innehåller resultatet av projektet Inferno Light åt Indusec AB i Stockholm. 
Syftet med denna rapport är att slutföra mitt examensarbete i högskoleingenjörsexamen i 
maskinteknik vid Uppsala Universitet, samt att uppfylla de mål projektet Inferno Light 
strävade mot. 

Jag vill tacka Indusec AB som gav mig möjligheten att utföra detta projekt, samt min 
handledare Johan Sandberg och deras technical manager Asko Antikainen för vänligt be-
mötande och trevliga diskussioner. Ett stort tack också till ämnesgranskare Lars Degerman 
vid Uppsala Universitet, som varit behjälplig på flera vis, bland annat genom att rekom-
mendera material. 

Uppsala, juni 2013 
Mats Gunnarsson 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Indusec AB är världsledande på högeffektiva och avancerade audio- och ljusprodukter för 
säkerhetsmarknaden. Det är ett litet företag baserat i Stockholm som säljer i stora delar av 
världen. 

Befintliga produkter som Inferno Ljudbarriär och Inferno Ljusbarriär är patenterade och 
installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är önskvärt, exempelvis: 

• platser med behov av extra skydd 
• objekt med behov av extra skydd 
• varning 
• folksamlingar, distraktionsprodukter 

Bland exempel på platser där Inferno är installerat kan nämnas USA:s ambassader, ryska 
kärnvapenförråd, Pressbyrån, Oskarshamns kärnkraftverk, med flera. 

Konstruktionsmålen med Inferno Light är att konkurrera med standardiserade larmsystem 
och riktar sig mot privat och små företag, först och främst för inomhusinstallationer. 
Nycklar till att lyckas med detta är att ta fram en produkt som är prisvärd, estetiskt tillta-
lande samt innehåller Indusec AB:s unika ljudsystem. Motiveringen till att lyckas är just 
deras unika audiosystem, som bland annat till stor del förhindrar att konventionella inbrott 
i larmad egendom kan ske. Störningsmomentet larmet ger är betydligt starkare än de stan-
dardiserade larmsystem som sitter i privathem. 

1.2 Problembeskrivning 
Indusec AB har idag inga resurser att på egen hand ta fram ett hölje, och behöver därför 
hjälp utifrån med att från grunden konstruera ett mekaniskt hölje. Ett av de kriterier som är 
viktiga att beakta är EN 50131-4 (se bilaga) som är en europeisk standard för att godkänna 
och klassificera säkerhetsnivån på sirener. 

Det finns flera kriterier utifrån vilka man kan uppfylla olika nivåer inom larmstandard, som 
sammantaget ger en indikation på hur bra larmet i helhet fungerar. Det finns 4 olika nivåer 
på såväl elektronik som mekanik som skall uppfyllas, och den önskade nivån skall vara 
nivå 4 vilket är den högsta. 
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1.3 Mål 
En komplett kravspecifikation som behandlar Indusec AB:s krav på produkten. 

Ta fram ett lämpligt materialval samt en lämplig tillverkningsteknik. 

Skapa ett hölje och en kåpa i CAD, samt nödvändiga detaljkonstruktioner i som svarar mot 
kravspecifikationen och tillverkningstekniken. 

En prisuppskattning för konstruktionslösningen. 

En komplett konstruktionslösning i CAD samt tillhörande ritningar. 

1.4 Avgränsningar 
När projektet påbörjas har marknadsundersökningar redan fastställt att det finns ett behov 
av produkten på marknaden. Att ta fram den fysiska produkten ligger utanför detta projekt, 
och inga ekonomiska medel har tillförts projektet. 

1.5 Benämningar 
För att enklare förstå viss terminologi kommer en kortare förklaring av vissa ord. PC är en 
förkortning för polykarbonat, en typ av slagtålig plast. CAD är en typ av mjukvara som 
används för att återskapa tredimensionella datorkonstruktioner av produkten. CAD-filer 
kan sedan användas som underlag vid fabrikation av produkten. 

1.6 Metod 
Information 
Informationssökning via internet eller litteratur behandlade information gällande tillverk-
ningstekniken formsprutning, konstruktion av ett hölje och detaljkonstruktioner samt en 
prisuppskattning. Övrig information växlades till största del via möten, e-post och telefon 
med Indusec AB. Den innehöll deras krav och funderingar samt utväxlande av idéer under 
projektets gång. All kontakt med Indusec skede via handledaren och en technical advisor. 
Information gällande formsprutning och materialval skede med en säljare från Mouldex 
AB via e-post. 

Kravspecifikation 
Stor del av informationen sammanställdes till en kravspecifikation, den innehåller Indusec 
AB:s krav på design, geometriska begränsningar gällande elektroniken som finns placerad 
i höljet, samt andra önskemål från produkten.  Kravspecifikationen skall även behandla EN 
50131-4 en europeisk standard för larmsystem. 

Konceptgenerering 
En förstudie på konkurrerande larmsystem samt användningen av brainstorming och galle-
rimetoden gav grunden för valda koncept för detaljkonstruktionen. 
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Konstruktionslösning 
Konstruktion av en kåpa samt ett bakstycke med tillhörande detaljkonstruktions val tas 
fram med hjälp av CAD programmet Pro/Enginner. Ritningar med viktiga mått och tole-
ranssättningar konstrueras.  
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2 Teori 
2.1 Materialval och tillverkningsteknik 
Till en början var det väldigt svårt att definiera vad som skulle kunna ses som huvudkrav, 
men en avgörande och viktig faktor är skydd. En skyddsinkapslings primära egenskap skall 
alltid vara skydd. Då stod ett annat krav och vägde tungt nämligen materialvalet för att 
skydda elektroniken i inkapslingen. Ytterligare krav blev tillverkningsmetoden, som är en 
av de viktigaste aspekterna för att styra priset. Man kom fram till att plast av flera anled-
ningar är det bästa valet av material. Loggan på produkten skulle vara synlig på kåpans 
topp, och då är formsprutning att föredra. I detta fall är det dessutom billigare att tillverka 
produkten i plast än i metall. Formsprutning ger många möjligheter att bygga in de öns-
kade funktionerna produkten skall ha, och är både billigt och snabbt. Formsprutning inne-
bär dessutom ett litet behov av efterbearbetning, vilket ytterligare håller nere kostnaderna. 
Den eventuella kostnaden att se upp för är verktygskostnaden, som kan bli ganska hög. 
Med en uppskattning på att tillverka 10 000 exemplar kan man dock få ner den kostnaden 
per enhet betydligt. 

2.1.1 Val av plast 
Valet av plast att tillverka kåpan och bakstycket i blev en plast som är vanlig för skydds-
kåpor, nämligen polykarbonat (PC). Det finns plaster med extremt goda egenskaper när det 
gäller slagtålighet men dessa är väldigt dyra. PC kostar omkring 25 kr/kg och är väldigt 
prisvärd. Vidare studier se referens Berggren, Kenneth (1997) visade även att det är ett 
lämpligt material att formspruta i. Materialet erbjuder dessutom mindre krympningar och 
bättre dimensionsstabilitet än många andra termoplaster. Polykarbonat tål temperaturer i 
området från −40 ℃ till 121℃, och det finns information om att materialet är ett lämpligt 
val när det gäller slagtålighet i temperaturspannet mellan −20 till +60 °C. En risk med 
denna plast är känslighet för kemikalier, så platser där sådana finns bör undvikas. Den är 
dock blandbar med polybutentereftalat (PBT) vilket ger ökat skydd mot lösningsmedel. 
Det finns även tillsatser som ger ökat skydd mot UV-strålning, vilket är bra vid utomhus-
bruk. Vidare är polykarbonat en plastkort som blev rekommenderad av (Bo Anderson från 
Mouldex AB) via e-post. 

2.2 Formsprutning 
Formsprutning är en vanlig tillverkningsmetod för plastdetaljer i större serie. Man använ-
der sig av två eller fler verktygshalvor, där utrymmet mellan verktygen fungerar som själva 
formen för den detalj man vill skapa. Plasten sprutas in och fyller i tomrummet och på så 
sätt skapas detaljen. Ingöt är kanaler där insprutningen av den varma plasten i formsprut-
ningsverktyget sker. Dessa är viktiga för att hela detaljen ska bli korrekt formsprutad. 
Släppvinklar används för att enklare separera den färdiga produkten från verktygshalvorna 
i formsprutningsmaskinen. Utkastare är verktyg inbyggda i formsprutningsverktyget som 
har till uppgift att separera den formsprutade plastdetaljen från verktygshalvan. Berggren, 
Kenneth (1997) 
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2.2.1 Konstruktions geometri runt formsprutning. 
Konstruktions geometri är viktigt att tänka på när man konstruerar formsprutade detaljer. 
Det som kan hända är att plastdetaljen inte kan separeras från verktygshalvorna. Det är 
därför viktigt att förstå hur verktygen kan samarbeta och var de möter varandra. Det går 
nästan i praktiken att skapa vilken geometri som helst. Man kommer dock att behöva rör-
liga delar i verktyget och det driver upp priset markant. Punkter som är viktiga att beakta 
när man gör detaljkonstruktioner till formsprutade produkter är, ribbor och släppvinklar, 
samt att materialet har en jämn tjocklek. Ett flertal andra punkter är viktiga, såsom plats för 
ingöt, plats för utkastare samt toleranssättningar. Berggren, Kenneth (1997). Dock rekom-
menderas att dessa behandlas av verktygstillverkaren eller en erfaren konstruktör. 

Ribborna har till uppgift stödja upp runt områden där geometrin i detaljen gör en kraftig 
ändring. Det sker exempelvis vid skarpa hörn. Att undvika dessa problem kan man ofta öka 
radien vid hörnet, men det är i de fall när man behöver den skarpa geometrin som ribbor 
kan användas. Ribbor används även för att stabilisera tillverkningsprocessen. 

Släppvinklar är viktiga för att detaljen skall lossna utan att ta skada när den kastas ut ur 
verktyget. Det man vill uppnå är att detaljen och verktyget har så lite kontakt som möjligt 
under utkastningen. Det skulle annars krävas perfekt precision så att utkastarna inte skulle 
skada detaljen. Släppvinklar är normaltsätt mellan 1-2° men även mindre vinklar är möj-
liga ner till 0.25°, detta kräver normal höga toleranser och högre kostnad på formsprut-
ningsverktyget. 

Breakout syftar på medvetna försvagningar i materialet. Syftet med en breakout är vanligt-
vis att ge möjlighet till att påverka produktens egenskaper i efterhand utan att skada pro-
dukten. Eventuellt för att stabilisera kaviteter i tillverkningen eller ge möjlighet att skapa 
en kavitet utan skador på kringliggande material. 

Att materialet bör ha så jämn tjocklek som möjligt är viktigt för att lyckas med själva 
formsprutningen. Starka ändringar i material tjockleken om man ser till tvärsnittet kan ge 
detaljer som inte blir formsprutade korrekt. Det skapas även inre spänningar som skevar 
materialet. Berggren, Kenneth (1997) 

2.2.2 Beräkning av snäppfästen 
Vid konstruktion av snäppfästen finns det några viktiga parametrar att ta hänsyn till. Vil-
ken sorts plast man använder avgör styvheten i materialet. Snäppfästets geometri är avgö-
rande för den så kallade geometriska faktor; se figur 2-11, och efterföljande beskrivning. 
En ytterligare aspekt är vinklarna α1 och α2 enligt figur 2-9. Dessa vinklar är avgörande 
för hur lätt kretskortet är att montera och demontera. I regel skall α1 vara 30° eller mindre 
för smidig montering. Det är värdet på vinkeln α2 som avgör hur enkelt demontering kan 
ske. För snäppfästet i denna konstruktion används riktvärdet 30° för α1 och 90° för α2. 
Berggren, Kenneth (1997) 



Examensarbete: INFERNO LIGHT 

6 
 

 

Figur 2-1 Vinklar för snäppfäste 

 

Figur 2-2 Längden och klacken på snäppfästet 

 

Figur 2-3 Geometrifaktor (Berggren, Kenneth 1997) 
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Figur 2-4 Tvärsnitt och böjriktning (Berggren, Kenneth 1997) 

Det finns en formel som är användbar för konstruktionens geometri på snäppfästen som 
lyder: f = 𝜀 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 ∙ 𝑙2 𝑡⁄  

ƒ = Längden på snäppfästets klack; se figur 2-2 

ɛ = Tillåten töjning för polykarbonat, specificerad i Konstruera i plast. 

a = Geometriskt samband med böj riktning; se figur 2-4 

c = Geometrisk faktor; se figur 2-3. 

Ɩ = Längden på snäppfästet mellan klacken och foten; se figur 2-2 

t = Tvärsnittet på armen; se figur 2-4 

Några parametrar var givna utifrån konstruktionen och materialval tagna ur Konstruera i 
plast. 

ɛ = 3 % ”Rekommenderad maximal töjning för polykarbonat” 

a = 0,67 Den rektangulära formen på tvärsnittets böjriktning. 

c = 1 Geometriska faktorn att t=b enligt figur 2-3 

Ɩ = 14 mm, satt utifrån den höjd från bakstyckets insida som kretskortet måste befinna sig 
på för att möjliggöra kabelgången på undersidan. 

 t = 2 mm sattes för att hålla snäppfästet så stabilt som möjligt men även hålla jämn tjock-
lek på materialet. 

𝑓 = 0,03 ∙ 0,67 ∙ 1 ∙ 142 2⁄  

Detta ger att f snäppfästets klack, kan vara upp till och med 1,96 mm utan att skada snäpp-
fästet vid montering. I den färdiga lösningen sattes värdet till 1,00 mm, vilket ytterligare 
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minskar risken för skada och kräver mindre kraft vid demontering då vinkel α2 bestämts 
till 90°. Anledningen till att inte i stället minska vinkeln α2 är att en flat yta ger en större 
kontakt yta mellan kretskort och snäppfäste, vilket medför mindre utmattningspåfrest-
ningar. Sådana påfrestningar kan annars med tiden leda till att kretskortet lossnar från 
snäppfästet. 

2.3 Brainstorming 
Brainstorming är en viktig komponent som under en kort period utnyttjats flitigt. Ett av de 
största problemen med metoden är att man inte får ut lika mycket på egen hand. Metoden 
är dock väldigt viktig för att utveckla ett kreativt flöde och bör inte underskattas, och fick 
lysa igenom lite mer under de tillfällen då möten pågick med projektägaren och en tekni-
ker. Planen bakom denna metod är att fylla arbetet kring varje funktion med så många 
idéer som möjligt. Forsman, Daniel, (2006). I detta skede gäller det att ta fram en detalj-
konstruktion för hur kretskortet skall fästas. Andra problem som kräver sin lösning gäller 
dragavlastning och passager på bakstycket för kabel. Det som skapar problem för flera av 
de enklare lösningarna för dessa funktioner är att kretskortet i praktiken fyller ut hela bak-
stycket. Man skulle kunna tänka sig att i stället placera kretskortet i kåpan, men en sådan 
lösning presenterar nya problem vid montering, då det blir svårt att montera fast kablarna 
på ett smidigt sätt. I det fallet är kretskortets montering ett kriterium att ta hänsyn till: man 
skulle eventuellt bli tvungen att stå och hålla i kåpan (med kretskortet) i på en stege, och 
montera sladdarna. Därför valdes i stället en lösning där kretskortet är placerat i baks-
tycket, som oberoende av kablarna kan fästas på en vägg, innan man monterar kablarna. 
Detta ger en smidigare montering och bättre ergonomi. Vad gäller kabeldragning försvårar 
detta dock för enklare lösningar, som exempelvis hål i bakstycket för kabel. För dragav-
lastningar finns en klassisk lösning där man helt enkelt klämmer fast kabeln med ett bleck 
och två skruvar, men i nuläget saknas plats för detta. En av frågeställningarna är därför att 
finna en annan detaljkonstruktion där kabeldragning är enkel trots att kretskortet sitter på 
plats. En lösning som studerats spinner vidare på idén att skapa ett utrymme mellan bak-
stycke och kretskort. Följande lösningar utnyttjades. Forsman, Daniel (2006) 

2.4 Gallerimetoden 
Gallerimetoden liknar på många vis brainstorming. Den stora skillnaden är att detta är en 
mer visuell variant där figurer och bilder ligger i fokus. Metoden används när många 
funktioner skall integreras med varandra, och gör om så önskas dessutom geometrin både 
mer överskådlig och exakt. Metoden gör det enklare att dels studera enskilda detaljkon-
struktioner, dels se hur olika sådana konstruktioner samverkar med varandra. Forsman, 
Daniel, (2006).  I detta projekt utnyttjades denna metod för att sammanställa de detaljkon-
struktioner som skall ingå i bakstycket och kåpan. Idén gick i detta fall inte ut på att hitta 
flera koncept utan att skapa en geometri som fungerar för funktion och formsprutning. Det 
första bästa exemplet som svarade mot kravspecifikationen, inre funktioner och att tillsy-
nes vara oproblematisk att formspruta blev det resultat som tagits fram i grova drag. I fler-
talet fall samverkar gallerimetoden med brainstorming. Exempel på detta är dragavlast-
ningen (figur 3-6).   
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3 Förstudie och specificering av krav. 
Det var väldigt många funktioner som skulle tas fram och samverka. Den givna tidsramen 
för fasen är 2–3 veckor. Att fastställa ett detaljerat Gant-schema kändes i detta fall därför 
opraktiskt. Det bestämdes här att under konceptstadiet i stället utnyttja brainstorming, gal-
lerimetoden, litteratur och befintliga sirener. Motiveringen till det är att det är svårt att fast-
ställa enskilda funktioner på utsatt tid, då många funktioner är starkt beroende av varandra. 
Som exempel är snäppfäste och dragavlastning integrerade, vilket redovisas i punkt 2.4.3. 
En kravspecifikation upprättades innehållande information från Indusec AB:s krav och 
önskemål, den behandlar även information gällande EN-50131-4 för europeiska larm-
system. En annan prioritering var att under CAD-stadiet först och främst bli klar med bak-
stycket, då det innehåller flest detaljkonstruktioner, samt att utifrån bakstycket sedan kon-
struera kåpan. 

3.1.1 Indusec AB:s krav 
Betydande krav är att produkten skall ha in- och utgångar för kabel. Kabel ska kunna an-
slutas utan att synas, och dessutom kunna monteras genom bakstycket eller från sidan. 
Emellertid får ingen från sidan synlig passage finnas, då en sådan skulle kunna ge möjlig-
het till att föra in föremål och skada elektronik, eller ge möjlighet att lättare bända loss 
bakstycket från väggen. På insidan skall finnas dragavlastning för kabeln. Den inre desig-
nen skall kunna rymma elektroniken som består av 4 stycken högtalare, annan nödvändig 
hårdvara samt batteri.  Kretskortet som skall finnas i detaljen är cirkelformat och har en 
diameter på 180 mm. Höjden på kretskortet med komponenter är 25 mm. Det mekaniska 
höljet skall inte ha en diameter större än 200 mm eller vara högre än 50 mm. En prisupp-
skattning för 10 000 stycken exemplar skall tas fram. Riktlinjer här är att se över lämplig 
produktionsmetod. Produkten skall vara enkel att installera, med få och enkla steg vid 
montering. Den skall vara ergonomiskt enkel för en montör att arbeta med. Loggan skall 
vara synlig i materialet på kåpans topp. Till uppdraget hör att ta reda på kostnaden för att ta 
fram en prototyp. Produkten skall vara slagtålig samt tåla temperaturer från −20 till +60 °C 
samt klara av en variation i luftfuktighet. Att i den mån möjligt skapa en så miljövänlig 
produkt som möjligt. 

3.1.2 EN-50131-4 europeiskstandard för larmsystem 
Denna standard är gällande krav för larmsystem i Europa. Den sätter krav på såväl elektro-
nik som mekanik. De punkter som rör projektet, se bilagor: (I.S. EN 50131-4:2009 sida 10 
och 11). 
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Tabell 3-1 Kravspecifikation 
Geometri Ytterdiameter kåpa/bakstycke max 200 mm, höjd max 50 mm, cirkulärt 

kretskort 180 mm × 20 mm, loggan synlig i materialet på kåpans topp. 
Hålsättning i kåpan för ljudpassage. 

Krafter Slagtålighet som motsvarar IK 8 enligt EN 62262 
 
IK code IK 08 

Impact energy (joule) 5 

R mm (radius of striking element) 25 

Material Steel*) 

Mass (kg) 1.7 

Pendulum hammer Yes 

Spring hammer No 

Free fall hammer Yes 

 
*) FC 490-2, Rockwell hardness according to ISO 1052 
 

Material Slagtåligt, väderbeständigt, lättviktigt. 
Energi Plats för anslutning till elkabel, Temperaturer −20 till +60 °C 
Säkerhet Larma om man tar av kåpan eller om man skapar ett håll större än 4 mm 

i kåpan, eller bänder loss bakstycket från underlaget mer än 5 mm. 
Skyddad elektronik. Minst en skruv mellan kåpa och bakstycke. Plats 
för kabel på baksida och sida av bakstycket. Håligheter i bakstycke och 
kåpa får ej vara större än 1 mm eller på annat sätt skyddade mot föremål 
som kan förstöra elektroniken. Dragavlastning. 

Ergonomi Så få arbetsmoment som möjligt i obekväma arbetsställningar. 
Produktion Tillverkningsteknik anpassad för 10 000 enheter. 
Kvalitetskontroll Toleranser för styrning mellan kåpa bakstycke för smidig montering. 

Toleranssättning mellan kretskort och bakstycke. 
Montering Lätt att montera. Monteringsarbetet är inte exakt uppmätt, utan endast 

uppskattat. 
Återvinning Möjlig återvinning, materialval, produktionseffekt. 
Kostnader Låg tillverkningskostnad. 
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3.2 Prisuppskattning 
För att återge en uppskattningsbar prisbild har referensen Eppinger, Ulrich (2008) använts 
som underlag. I figur 3-1 ur Eppinger, Ulrich (2008) ser vi två föremål. Föremål c, är den 
produkt som påminner mest om Inferno Lights hölje till formen. Dock så krävs det en 
större maskin för att formspruta Inferno Light då dess hölje är upp till 200 mm. Detta ex-
empel ger inte en bra prisbild då kostnaden blir 14 kronor per enhet om 10 000 stycken. 
Dessutom väger höljet runt 300 gram och är av ett dyrare material. I själva processen finns 
även ingen rörlig slid. Föremål d har faktiskt mer likheter än man kan tro. Den är betydligt 
större, den har samma material, PC, och en action, som är en rörlig del i verktyget kallad 
slid. Material kostnaden för PC ligger runt 25 kr/kg, (Bo Anderson från Mouldex AB) via 
e-post, vilket skulle ge en material kostnad på 7 kronor för Inferno Light. Föremål d har 
dock mässings insatser så totala material kostnaden per enhet är här 17 kronor. Formsprut-
ningsverktyget uppskattas ligga i en prisklass som kan vara korrekt med en rörlig slid, 
560 000 kronor. Processen stämmer med maskin storleken dock uppskattas den kunna pro-
ducera något fler detaljer än 95 stycken i timmen. Motiveringen till det är att Inferno Light 
tillsynes verkar ha en enklare geometrisk struktur, och bör således producera fler per 
timme. Föremål d kostar ca 77 kronor per detalj om 10 000 st.  Inferno Light har (17-
7 kronor) = 10 kronor lägre material pris vilket skulle motsvara ett pris på 66 kronor per 
enhet. Själva produktionstakten rör det sig om knappt 2 kronor per detalj om man upp-
skattar 150 enheter producerade i timmen. Så det slutliga priset blir 65 kronor per detalj. 
Alternativt är formsprutningsverktyget billigare om Inferno Light har enklare geometri. Ett 
billigare verktyg kan ha stor påverkan på priset, uppskattningsvis 5–15 kronor i detta fall. 
Så den slutliga estimeringen borde ligga mellan 65–50 kronor per detalj. 

 

Figur 3-1 Prisbild (Eppinger, Ulrich 2008) 
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3.3 Konkurrensanalys 
Består i att titta på befintliga sirener som finns på marknaden. Detta för att se hur andra 
företag har tillgodosett kravspecifikationerna enligt den europeiska standarden EN 50131-
4. Det finns en mängd olika konstruktioner, bland annat är en del av de vanligaste sire-
nerna konstruerade i metall. Dessa är dock enkla fyrkantiga lådor med enkla bockade me-
talldelar som vad gäller höljet inte kräver någon direkt efterbehandling. Den design som 
önskas från projektägaren kan inte göras med denna teknik. Dock omfattar konkurrerande 
produkter andra smarta lösningar, som exempelvis ett dubbelverkande sabotageskydd. I 
varsin ände av detta sabotageskydd sitter två givare, där den ena vilar mot kåpan och den 
andra mot väggen genom en kavitet man skapat i bakstycket. Larmet ljuder i det fall nå-
gondera givaren släpper från kåpa respektive vägg. Den siren som i slutändan verkar mest 
intressant att titta på är Siren SEC 01; se figur 3-2. Idén till vissa detaljkonstruktioner är 
hämtade ur konstruktionslösningar för Siren SEC 01. 

  

Figur 3-2 Siren SEC 01 

 

Figur 3-3 Siren SEC 01, bakstycke 



Examensarbete: INFERNO LIGHT 

13 
 

 

Figur 3-4 Siren SEC 01, bakstyckets baksida 

De mest intressanta detaljerna finns i bakstycket. Tre av dessa har använts i slutprodukten, 
nämligen bajonettfästet, breakout till sidoväggen och försänkningen för skruvförband. Se 
figurerna 3-3 och 3-4. 

3.4 Konceptgenerering för detaljkonstruktioner 

3.4.1 Snäppfästen 
För att hålla kretskortet på plats utnyttjas fyra stycken snäppfästen. Lim är för permanent, 
och skulle leda till problem om man vill montera bort kretskortet exempelvis för att byta ut 
det. Skruvförband är visserligen ett starkt förband men medför en högre kostnad för 
material. En tidig idé var att placera en skruv i mitten av kretskortet. Den ytan är emellertid 
viktig att bevara opåverkad och således är två–fyra stycken skruvar fördelade utmed kan-
terna det enda alternativet. Snäppfästen erbjuder en snabb och enkel av- och påmontering 
av kretskortet, och lösningen är fördelaktig även ur ett ekonomiskt perspektiv. För att få ett 
mellanrum mellan backstyket och kretskortet används fyra piggar som kretskortet kan vila 
mot.  

3.4.2 Passage för kabel 
Här väljs en smidig lösning där kabeln kan löpa fritt i en tunnel mellan bakstycke och 
bakomliggande vägg. Exemplet kan ses i figur 2-1. Denna passage är tänkt att sträcka sig 
över bakstycket och sluta nära bakstyckets sidovägg. På så sätt kan man montera bak-
stycket på valfri plats utan att behöva anpassa positionen efter var kabeln befinner sig på 
väggen. 

  

Figur 3-5 Inspiration till kabelgång 
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3.4.3 Dragavlastning 
En stor problematik ligger i att lösa hur dragavlastning fungerar då kretskortet sitter monte-
rat på bakstycket. Kretskortet tar upp en väldigt stor yta, så det finns inte så många val-
möjligheter andra än att placera dragavlastningen på undersidan eller längs med sidan på 
bakstycket. Visserligen kan man ta bort kretskortet men detta är inte önskvärt. Slutligen 
valdes att placera kabeln mellan snäppfäste och bakstyckets sidovägg och dra kabeln runt 
hela bakstyckets insida, mellan alla fästen. För att bättre fixera kabeln används en klack (se 
figur 2-2). Då kretskortet är monterat ger dessutom kabeldragningen en motkraft som av-
lastar snäppfästet. Långtidsutmattning av plasten i snäppfästena kan med tiden bli ett pro-
blem, men med denna detaljkonstruktion ökas materialets livslängd. Se koncept i figur 2-2. 

 

Figur 3-6 Dragavlastning 

3.4.4 Bajonettfästet 
Bajonettfästet består av en passage uppifrån samt ett sidospår som man enkelt kan kåpan 
över och sedan vrida om, se figur 2-6. Fördelen med denna lösning är att man slipper 
snäppfästen, skruvförband eller limning. Snäppfästen är mer tidskrävande när man skall 
öppna upp konstruktionen, och skruvförband är för kostsamt och tidskrävande. Projektäga-
ren vill dessutom att produkten skall levereras med bakstycke och kåpa monterade till en 
enhet, och snäppfästen medger då inte en snabb och smidig montering. Detsamma gäller 
skruvförband, som dessutom kräver ännu fler skruvar, och lim är en för permanent lösning. 
Att använda bajonettfästen medger snabb och smidig montering, och är därför den bästa 
lösningen. Det övriga kravet är att minst en skruv eller annan anordning ska se till att ingen 
kommer åt elektroniken utan verktyg. Den valda lösningen innebär att även om en skruv 
avlägsnas finns ingen möjlighet att skada någon elektronik i sirenen. 

 

Figur 3-7 Bajonettfäste 
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3.4.5 Breakout vid sidoväggen 
En smart lösning är den tunnare väggsektionen man med tång lätt bryter loss och på så sätt 
skapar en öppning om man skulle vara tvungen att ha en utanpåliggande kabel till sirenen. 
Att väggen är avsiktligt försvagad är inte synligt från utsidan. Utöver detta är syftet med 
väggen att skydda hålet från sabotage vid de tillfällen kabeln inte är monterad längs med 
väggen. Se figur 3-8 för illustration. 

 

Figur 3-8 Breakout 

3.4.6 Försänkning av skruvförband 
Inledningsvis studerades om skruvhål även kan användas till skruvförband, vilket föran-
ledde frågan varför inte genomgående hål lämpar sig på denna produkt. Litteraturstudier, 
(Berggren, Kenneth 1997) gav svar på denna fråga. Där anges att redan vid tillverkningen 
formsprutade hål i plasten är betydligt svagare än om man som i detta fall behåller en tun-
nare vägg framför hålet. Andra viktiga detaljer är vilken slags skruv som används för att 
montera fast bakstycket. Man skall använda skruvar med platt huvud och inte försänkta, se 
figur 3-9. För att montera bakstycket krävs att kretskortet har avfasade hörn, vilket möjlig-
gör montage utan att kretskortet avlägsnas. Denna åtgärd på kretskortet sades enligt pro-
jektägaren ej leda till några problem. 

 

Figur 3-9. Val av skruv (Berggren, Kenneth 1997) 
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3.5 Grundkoncept för kåpa 
Loggan och hålsättningen följer den ursprungliga idén från projektägaren. Tanken var dock 
att dimensionera upp loggan så den täcker den plana delen av toppytan. En annan version 
var att låta loggan löpa över hela kåpan. Det skapar dock problem vid formsprutning, efter-
som geometrin då kan leda till att kåpan tar skada då den stöts ut från verktygshalvorna. 
Hålsättningen skall fylla toppytan runt loggan. En annan funktion som kan läggas till är ett 
tunt, vattenavstötande membran som limmas fast på insidan. Hur ett sådant membran kon-
strueras faller utanför ramarna för detta projekt, då Indusec redan har de nödvändiga upp-
gifterna om detta. Se figur 2-13 för konceptbild. 

 

Figur 3-10 Konceptbild på logga och hålsättning 
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4 Detaljkonstruktion 
Resultatet av detaljkonstruktionerna kan ses i figur 4-1. Där visas först en överblick över 
hur de är integrerade. Man ser kabelgången placerad i mitten som möter breakouten i sido-
väggen på båda sidorna. Piggarna och kabelgången utgör en stödfunktion för att hålla upp 
kretskortet. Bilden visar också snäppfästena och piggarna som håller kretskortet på plats. 
Man ser även försänkningarna som är skapade för väggfästets skruvförband. En stödkrans 
är placerad på baksidan så att bakstycket sluter an mot väggen så tätt som möjligt. I bak-
stycket finns ett styrspår som hjälper till att styra kåpan på rätt plats. Här finns även skruv-
hålet samt skyddsväggen till hålet vars uppgift är att hålla kåpan på plats. Skruvhålet är 
placerat så att skruven förhindrar att kåpan demonteras utan verktyg. Fasningen till bajo-
nettfästets hona består av enkla spår så man kan föra ner kåpan och vrida om. Bakstycket 
är gjort i 2 mm jämntjock PC. 

 

Figur 4-1 Bakstyckets framsida 
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Figur 4-2 Bakstyckets baksida 

4.1.1 Kabelgång 
Kabelgången är konstruerad så att kretskortet kan vila mot dess toppyta. Detta är egentli-
gen inte nödvändigt, men sparar på hela höljets totalhöjd. För att undvika kabelbrott är det 
viktigt att kabelgångens dimensioner är stora nog. Släppvinklar på 2° är placerade på ka-
belgångens alla väggar. Kabelgången syns tydligt i figur 4-1 och 4-2 

4.1.2 Snäppfäste och dragavlastning 
I figur 4-3 syns snäppfästet och klacken som skall samverka för att skapa en dragavlastning 
åt kabeln. Viktigt för att kunna skapa fasningen på snäppfästet är den kavitet man ser i fi-
guren, framför snäppfästet. Formsprutningsverktygets bottendel förs genom kaviteten, och 
skapar fasningen på snäppfästet. Avståndet mellan klacken och snäppfästet är 4,5 mm vid 
basen, vilket bör vara ett lämpligt avstånd för dragavlastningens funktion. 

 

Figur 4-3 Snäppfäste 
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4.1.3 Breakout och ribbor 
På undersidan (figur 4-5) kan man se urfasningen som fungerar som en breakout. Den är 
rund längst upp eftersom skarpa hörn försvagar materialet. Dessutom omsluter urfasningen 
kabeln, vilket i de fall kabeln är dragen längs väggen gör att det blir svårare att sabotera 
bakstycket med verktyg. På toppsidan kan man se två ribbor (i figur 4-4 märkt med ”1.”) 
som skall fungera som stöd så att materialet inte försvagas i formsprutningen. Släppvinklar 
är lagda så att sidoväggarnas insida kan släppa från verktyget från undersidan medan de 
yttre väggarna kan släppa mot toppverktyget. 

 

Figur 4-4 Breakout, ovansida 

 

Figur 4-5 Breakout, undersida 

4.1.4 Plats för skruvförband 
Som figur 4-1 visar finns åtta stycken platser för skruvförband. På grund av risk för mins-
kad stabilitet i bakstycket är de inte helt genomgående. Det är med andra ord bättre att be-
hålla en del material, så att materialet inte deformeras vid formsprutning. Platsen för skruv-
förbandet är något avlång vilket ger extra utrymme vid placering av skruven. På undersi-
dan (figur 4-6) syns det extra materialet kring platsen för skruvförbandet. Det ger en mju-
kare övergång i materialet kring kaviteten, vilket medför att risken för problem med 
formsprutningen minskar. I figuren syns även klackringen runt ytterkanten som ser till att 
kåpan tätar mot väggen. Släppvinklar är placerade på alla ytor. Som vi ser i figur 4.1 skulle 
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de fyra inre platserna bli svåra att använda när kretskortet sitter på plats. Detta är en nöd-
lösning då de fyra yttre platserna i vissa fall annars inte skulle räcka till, beroende på hur 
väggen/taket ser ut där bakstycket skall fästas. I dessa fall är man tvungen att ta bort 
kretskortet från bakstycket, vilket är oönskat. Kravet att faktiskt kunna placera bakstycket 
på en vägg överväger i detta fall önskemålet om enklare montering. 

 

Figur 4-6 Undersidan förbandsfästen 

4.1.5 Bajonettfästet 
Figur 4-7 visar bajonettfästets hona. Problemet vid formsprutningen av denna konstruktion 
är att man blir tvungen att utnyttja verktyg med en slid rörlig i sidled. Viktigt att tänka på 
är att ge utrymme så verktyget kan röra sig en aning utan att krocka med andra detaljkon-
struktioner. Detta kommer att öka verktygskostnaden, men är befogat med hänsyn tagen till 
kraven på smidig demontering och montering. Släppvinklarna är placerade så att verktyget 
skall lossna från alla sidor. 

Att ersätta bajonettfästet med skruvförband ökar kostnaden och den arbetstid som krävs för 
montering, och snäppfästen ökar svårigheten vid demontering avsevärt. 

 

Figur 4-7 Bajonettfäste 



Examensarbete: INFERNO LIGHT 

21 
 

4.2 Kåpan 
Kåpan enligt vad figur 4-8 och 4-9 visar är konstruerad i 3 mm tjock PC. Här syns även 
hur loggan är designad i plasten för att på önskat vis framhäva det estetiska intrycket. 
Kanterna runt loggan har en fasning/släppvinkel på 30° vilket både framhäver loggan och 
ser till att inte fastna i verktyget. I figur 4-9 är hålen större på undersidan än i figur 3-8. 
Detta för att inte skapa för stora kaviteter på toppsidan men samtidigt ge ljudet bra möjlig-
heter att passera obehindrat. Hålens diameter på toppsidan är 0,9 mm vilket möter kraven i 
EN 50131-4 om att kaviteter ej får vara större än 1 mm. 

 

Figur 4-8 Kåpans framsida med logga 

 

Figur 4-9 Kåpans baksida 
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4.2.1 Klacken till bajonettfästet och fasningen till bakstycket 
I figur 4-10 syns hur klacken är utformad för att passa bajonettfästets hona i bakstycket. 
Även denna detaljkonstruktion kräver att formsprutningsverktyget har en rörlig slid i sid-
led. Det skulle i annat fall fastna i någon av verktygets båda halvor. Viktiga ytor att tole-
ranssätta är hur själva klacken samt ytan omedelbart under denna kan styras, då dessa ytor 
möter bakstycket. Detsamma gäller för fasningen i framkant som agerar som stöd och gör 
det enklare att styra in kåpan mot bakstycket. 

 

Figur 4-10 Klacken till bajonettkopplingen 
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5 Resultatsammanställning 
Denna produkt består av ett bakstycke och en kåpa som formsprutas i PC. Detaljkon-
struktionerna möter i görligaste mån de krav som redovisas i kravspecifikationen; se tabell 
3-1. Storleken på höljet möter uppställda kravspecifikationer se bilaga (ritning 1). 

5.1 Höljets funktioner 
Hela höljet kommer att väga ca 300 gram och är således lättviktigt. Det möter kravet på att 
inrymma all nödvändig elektronik och bärs upp med hjälp av snäppfästen och avlastningar, 
som kretskortet kan fästas och vila mot. Det är konstruerat för ett kretskort som är 2 mm 
tjockt med en diameter om 180 mm. 

Höljet ger möjlighet att låta ingående kabel löpa in från baksidan eller från sidan. Kabel-
gången på baksidan är utformad så att bakstycket inte måste fästas centrerat mot kabelns 
infästning i väggen. Breakouts på båda sidor möjliggör kabelpassage från höljets sidor. Att 
öppna sidoingången görs lämpligtvis med tång, vilket har testats på befintligt bakstycke på 
Siren SEC 01. 

Plats för skruvförband finns tillgängligt på åtta platser. Runt bakstyckets innervägg löper 
en dragavlastning för kabeln. På fyra punkter runt bakstycket finns ett snäppfäste och en 
klack som gör det möjligt att kila fast kabeln. 

Kåpan har hålsättning för ljudpassage och Infernos logga. Dessa hål är 0,9 mm i diameter 
och möter kravet på att eventuella kaviteter inte är större än 1 mm enligt EN 50131-4. 

Materialet PC har goda egenskaper vad gäller de arbetstemperaturer höljet måste klara av 
utan att förlora egenskaper. Önskad arbetstemperatur är −20 till +60 °C och materialet kla-
rar −40℃ till 121℃ utan att dess egenskaper påverkas märkbart.  

5.2 Skydd 
När det gäller sabotageskyddet har Indusec AB inte beslutat vilken teknik de skall an-
vända. Avsaknaden av sabotageskydd gör att flera av de specifikationer som anges i EN 
50131-4 inte kan tillgodoses. Produkten skall larma om: 

• kåpan avlägsnas 
• någon skapar ett kavitet större än 4 mm i kåpan 
• bakstycket bändes mer än 5 mm från underlaget. 

Det bör tilläggas att Indusec AB har kunskap om flera olika system som används för sabo-
tageskydd. Det är i högsta grad sannolikt att sabotageskyddet placeras på kretskortet, och 
av den anledningen är det svårt att tillföra fler detaljkonstruktioner som skulle kunna utöka 
sabotageskyddet. Slagtest måste utföras för att säkerställa IK 8, och ett sådant kan 
endast utföras på ett färdigt hölje tillverkat i PC. 
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5.3 Pris 
Som tidigare nämnts kostar PC ungefär 25 kr/kg vilket skulle ge en materialkostnad på ca 
7,50 kronor för båda detaljerna. I övrigt är prisbilden svår att uppskatta bättre än 65-50 
kronor och kräver att man inhämtar offerter från lämpliga tillverkare. På grund av sin stor-
lek kräver detaljerna till detta hölje en relativt stor modell av formsprutningsmaskin vilket 
driver upp priset. Detaljkonstruktionen med formsprutning, få detaljer, sparsam fabriks-
montering samt att inga efterbehandlingar behövs sänker dock priset. Vid formsprutning 
bör man beakta att det ligger en merkostnad i att ta fram en produkt med hög ytfinhet. 

5.4 Montering och installation 
Installation av produkten kräver väldigt få steg. Sirenen kommer monterad i ask. Man de-
monterar kåpan från bakstycket och placerar bakstycket på vald plats mot väggen/taket. 
Därefter monteras den fast mot underlaget med hjälp av platserna för skruvförbanden. 
Kablarna fästs med hjälp av dragavlastningen och monteras mot kretskortet. Sedan monte-
ras kåpan på bakstycket, varvid den sista skruven fixerar kåpan mot bakstycket. 

Montering av produkten erbjuder god ergonomi. Sirenen väger inte mycket, och det är lätt 
att montera kablarna eftersom bakstycke och kretskortet sitter stadigt fast på väggen. 

5.5 CAD-filer och ritningar 
CAD-filer kommer att finnas tillgängliga i Pro Enginner Wildfire. Detta format är lätt att 
konvertera till andra filformat. Måttsättningen i ritningarna är avsedd för toleranssättning 
och större mått såsom maxbredd och -höjd på höljet. Både när det gäller konstruktionen 
och toleranssättningar rekommenderas att kreatörer av slutprodukten eller andra med stor 
erfarenhet på området rådfrågas, särskilt vad gäller formsprutning. 

5.6 Miljö 
PC är inte det bästa valet av plast när det gäller återvinning. Materialkostnaden är dock så 
låg att de miljövinster valet av ett annat, dyrare material skulle medföra inte väger tillräck-
ligt tungt. Detaljkonstruktionen med formsprutning, få detaljer, sparsam fabriksmontering 
och det faktum att inga efterbehandlingar behövs ger dock en miljövinst. 
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6 Reflektion och diskussion 
6.1 Prototyp 
Maskin på Ångströmlaboratoriet kan inte erbjuda rätt storlek på produkten eller arbeta med 
formsprutning. Då detta projekt inte har någon finansiering i grunden kan inte en fullgod 
prototyp tas fram. Det finns emellertid möjlighet att ta fram en prototyp i mindre storlek, 
dock ej tillverkad i polykarbonat. En sådan kan inte tas fram inom tidsramen för projektet, 
men kommer med all sannolikhet att tas fram i efterhand. 

6.2 Montering och ergonomi 
När det gäller placeringen av skruvförbanden så är fyra stycken platser placerade på ett 
sådant sätt att man måste demontera kretskortet från bakstycket för att använda dem. Detta 
är självklart inte önskvärt när det kommer till smidig hantering. Dessa fyra extra platser 
behöver dock endast användas då inga av de yttre platserna kan utnyttjas. 

En annan sak att beakta är att sirenen är ganska stor. Av den anledningen kan montörer 
med små händer eventuellt ha problem att sära på kåpa och bakstycke. Skall man montera 
isär den när den inte är monterad på vägg kan man ta hjälp av kabelgången på baksidan för 
att få grepp om bakstycket. Vid såväl montering som demontering krävs två händer för 
arbetet. 
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7 Rekommendationer 
Först och främst bör Indusec inhämta offerter över kostnaden för att tillverka produkten. 
Därefter konstrueras en prototyp för enklare funktionstester. En sådan möjliggör i första 
hand tester av bajonettkopplingen, snäppfästen och dragavlastning. Vidare kan prototypen 
också användas för kontroll av hur produkten monteras på vägg eller annat underlag.  

I nästa skede kan man fatta beslut om vilken typ av sabotageskydd som skall användas. 
Här är det viktigt placera sabotageskyddet på kretskortet så att det inte krockar med andra 
detaljkonstruktioner. Anledningen att det görs efter första prototypen är att man då bättre 
ser om ytterligare detaljkonstruktioner i bakstycket behöver anpassas för sabotageskydd, 
eller om förbättringar behöver utföras på befintliga detaljkonstruktioner. Detta innefattar 
bland annat toleranssättningar, måttändringar eller behov av extra stödribbor för att pro-
dukten skall bli stabil. Att göra dessa ändringar samtidigt är både tidsbesparande och kost-
nadseffektivt. 

Nästa steg består i att ta fram en ny prototyp i PC för att med hjälp av slagtest säkerställa 
att produkten möter kravet IK 8 enligt EN 62262. 

Innan produktion av den färdiga konstruktionen startar bör ingöt och utkastarpositioner 
göras av en verktygstillverkare. 

  



Examensarbete: INFERNO LIGHT 

27 
 

8 Källförteckning 
8.1 Tryckta källor 
Berggren, Kenneth; Jansson, Jan-Fredrik; Nilson, Lars-Åke; Strömvall, Hans-Erik (1997). 
Konstruera i plast. Liber. (ISBN 978-91-754-8711-3) 

Eppinger, Ulrich (2008). Product design and development. McGraw-Hill. (ISBN 978-007-
125947-7) 

Forsman, Daniel (2006). Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. Studentlitteratur, 
Lund. (ISBN 91-44-01727-8) 

8.2 Webbkällor 
Carlsson&Möller AB (2006). Liten lathund till sammanfogning av plast. www.c-m.se 
(2013-06-16) 

Carlsson&Möller AB (2008). Lathund till grundläggande konstruktionsregler för plast. 
www.c-m.se (2013-06-16) 

LC Plastic AB (2013). www.lcplastic.se (2013-06-16) 

Plastforum (2002). Konstruktionstipsens 10 i topp. www.plastnet.se (2013-06-16) 

Wikimedia Foundation (2013) Formsprutning www.wikipedia.se (2013-06-16) 

  



Examensarbete: INFERNO LIGHT 

28 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Ritningar 1–8 
Bilaga 2: EN 50131-4 
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Table 4 – Enclosure construction 

 
Internal warning device External warning device 

Grade 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resistance to impact 
(IK rating according to EN 62262) 06 06 07 08 07 07 08 08 

The cover of the enclosure shall be secured with one or more screws or bolts or alternatively by a 
mechanical lock. The cover of the enclosure shall be opened only with the use of one or more keys or 
suitable tools. 

It shall not be possible, without causing visible damage, to gain access to any electrical connections, 
or elements providing adjustment, without first generating a tamper signal or message. 

When the unit is mounted normally it shall not be possible, without causing visible damage, to 
introduce a tool, as defined in Table 5, such that the operation of the warning device could be 
adversely affected. 

Table 5 – Tool dimension for tamper detection 

Dimensions in millimetres 

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Steel rod, diameter (± 0,05 mm) 2,5 2,5 1 1 

Flat bar dimensions (± 0,05 mm) 10 x 1 x 300 10 x 1 x 300 5 x 0,5 x 300 5 x 0,5 x 300 

5.2.2 Detection 

The tamper detection requirements for warning devices relative to the security grade are given in 
Table 6. 

Opening the warning device enclosure by normal means shall generate a tamper signal or message. 
The enclosure shall not permit the introduction of a tool of dimension as specified in Table 5 and type 
as specified in EN 60529, to defeat the tamper detection. 

Attempts to remove the warning device from its mounting surface for a distance defined in Table 7 in a 
perpendicular direction shall generate a tamper signal or message according to Table 6.  

It shall not be possible to defeat the removal from mounting detection by sliding a 
25 mm x 1 mm x 300 mm blade, or by use of pliers (of thickness 5 mm and reach 150 mm), between 
the mounting surface and the warning device.  

The warning device shall include means to detect penetration of the enclosure, which could cause 
mis-operation of the warning device, as specified in Table 6, when a hole of 4 mm is made in the 
enclosure. 
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Table 6 – Tamper detection 

 Internal warning device External warning device 

Security grade 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Opening by normal means M M M M M M M M 

Removal from mounting –  
Wire free WD 

Op M  M M Op M  M M 

Removal from mounting –  
Wired WD 

Op Op M M Op Op M M 

Detection of penetration of 
enclosure Op Op Op Op Op Op Op M 

Key 
Op Optional 
M Mandatory 

 

Table 7 – Removal from mounting 

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Maximum distance before tamper 
detection 10 mm a 10 mm 5 mm 5 mm 

a If removal from mounting detection is provided. 

 

5.3 Environmental 

The environmental classification shall be as described in EN 50131-1. All the relevant environmental 
tests shall be carried out at the appropriate level for all security grades, as given in EN 50130-5. 

The warning device shall meet the requirements of the relevant environmental class as specified by 
the manufacturer. 

For operational tests, the warning device shall not generate unintentional activations, tamper, fault or 
other signals or messages, when subjected to the specified range of environmental conditions. 

For endurance tests, the warning device shall continue to meet the requirements of this European 
Standard after being subjected to the specified range of environmental conditions. 

See 6.9 for the relevant tests and severity. 

5.4 EMC 

For all grades of WD the WD shall not generate or be affected by the EMC conditions and severity 
levels defined in EN 50130-4 and EN 61000-6-3. 

5.5 Safety 

The warning device shall provide protection against electrical shock and consequential hazards by 
compliance with the requirements of EN 60950-1 or EN 60065. 
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