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El	polsador	

corredisses,	

desplaçar	en

planta,	infer

la	peça	estan

Com	és	evid

ús	sempre	q

gruix	de	les	p

Les	peces	d’

En	cas	contr

les	 parets	 i

l’espessor,	 j

posterior	ref

Respecte	el	

peça	de	plàs

aquestes	 ra

avantatges	d

un	mal	disse

peça.	

ació	d’una	sivella

està	fabricat

que	 donen	

n	un	sentit	 i

rior,	perfil	dr
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a	 que	 pot	 a

fredament.	
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de	la	fabricac

eny	que	imp
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superfícies	

mantenir	 u

s	 de	 fabrica
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a	zona,	en	aq

cació	dels	m
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emplar	altre

n	gruix	cons

durant	el	re
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matge 4.10. V
a peça, en ver
orredisses ne

4.2.2. Diss

El	primer	rep

’interior	a	 l’e

polsador	que

En	el	polsado

cara	principa

perfil	de	les	l

un	rebaix	en	

	

Vista isomètric
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exterior.	La	

e	actuï	com	a

or	original	l
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Imatge 4.11. 

Respecte	el	p

4.2.2.1. Var

El	primer	di

hi	havia	un	e
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la	llum.	A	m

d’angle	 d’em
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tat	estan	obe

è	 la	 llum	 es	

MD	5050	(5,0

studi	de	la	ll

el	 cablejat	
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matge 4.12 (s
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matge 4.13 (s

matge 4.14 (in
mb LED i difu
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matge 4.15. V
original i a la d
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primer	lloc	e

determinar,	q
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4.2.2.2. Var
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cara	que	am

e	una	placa	

D.	D’altra	ba
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Imatge 4.16. V

4.2.2.3. Var

La	 tercera	 v
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comparació	
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de	buscar	un

Respecte	de
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ar	molt	repr

el	polsador	

nganxa	direc
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Afegir	 el	 sos
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matge 4.18. V
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posició	evitan

tre	 a	 la	peç

e	 el	 polsado

ó.	Tanmateix

atiu	–	o	zona
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Correcció del s

possibilitat	

ostre,	 escurç
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L’espai	acons

recomanat,	u

4.2.2.4. Var

L’últim	 disse

autoadhesiva

Aquesta	vari

part	 interior

racta	de	div

d’escurçar	 el

corredisses.	
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nferior als pat
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des	d’un	pun

redissa	 supe

ts	per	poder

aquests	 s’all

	

querra) i vista 
a corredissa in

rma	trivial,	j

a	 llum.	Una	

dos	 patins.	 A

compleix	la	

ció	no	és	via

polsador	 am

nt	de	vista	op

erior,	 ho	 co

r	simplificar

larguen	 fins

en secció ZX (
nferior. (Font: 

a	que	entren

solució	 sim

Alhora	 tamb

condició	Eq

able.	

mb	 sostre	 il·

posat:	enlloc

mplementa	

r	el	motlle.	P

al	 final,	 for

(dreta) de la v
pròpia) 

n	en	interfer

mple	passa	p

bé	 es	 redue

	

.	n.	per	més	

·luminat	 am

c	d’intentar	t

amb	 la	 infe

Per	aconsegu

rmant	 la	 sep

variant 04. Tot

rència	amb	e

per	 reduir	 la

ixen	 les	 dim

Memor

del	doble	de

mb	 cinta	 LED

tancar	tota	l

erior.	 La	 ide

uir‐ho,	enllo

paració	 entr

	

ta la part 

el	perfil	de	le

a	mida	de	 le

mensions	 de

ia 

	

el	

D	

a	

a	

oc	

re	

es	

es	

el	



D

I
v
l

U

d

s

p

a

d

L

p

d

e

I
e

D

a

q

Disseny	i	valida

Imatges 4.24 
variant 01 (es
la secció dels 

Un	detall	a	te

de	 la	 peça	

s’omplen	 les

paràmetre	c

arestes	 és	 s

durant	la	fab

La	resta	d’ar

pel	contacte

de	partició	i	

el	contacte	e

Imatges 4.26 
el perfil de les

De	la	mateix

afegit:	se	li	h

que	es	va	fer

ació	d’una	sivella

i 4.25. Planta 
querra inferio
patins allarga

enir	en	comp

d’injecció	 pl

s	arestes	 fin

condiciona	fi

superior	 a	 l’

bricació	i	no	

restes	de	la	

	de	dos	mot

són	visibles

entre	motlles

i 4.27.  Radi m
s lletres PRESS

xa	manera	q

ha	d’afegir	u

r	amb	la	sup

a	de	cinturó	de	

de la variant 
or) i variant 04
ts. (Font: prò

pte	en	aques

làstica.	 Dura

ns	a	radis	de

ins	a	quin	pu

amplitud	 de

apareixeran

peça	també	

lles,	que	sí	q

s	a	l’ull	humà

s	en	zones	vi

mínim de fabr
S de la variant

que	en	la	var

una	corredis

erior.	

seguretat	il·lum

	

del polsador 
4 (dreta inferi
pia) 

st	pas	són	le

ant	 la	 fase	

e	0,2mm,	pe

unt	es	pot	re

e	 les	 lletres,

n	en	el	result

han	de	com

que	formen	a

à	en	el	resul

isibles	de	ca

	

icació de pece
t del polsador

riant	del	pol

ssa	addicion

minada

04 (superior);
or), on s’apre

s	dimension

d’omplimen

er	més	que	e

eduir	la	mida

,	 aquestes	 s

tat	final.	

mplir	aquesta

angles	rectes

ltat	final.	És	

ra	l’usuari,	a

es per injecció
r 04 (dreta). (F

lsador	03,	la

nal	a	la	corre

 comparació e
cia la reducció

ns	mínimes	p

nt	 de	 motlle

el	motlle	 tin

a	de	les	lletre

simplement	

a	condició	a	

s.	Aquestes	a

per	això	que

al	generar	ma

ó plàstica (esq
Font: pròpia) 

a	variant	04	

edissa	inferio

entre talls en 
ó del text de s

permeses	pe

e	 amb	 plàsti

ngui	angles	r

res.	Si	el	radi

no	 s’omplir

excepció	de

arestes	s’ano

e	resulta	imp

als	acabats	e

querra). Detal

també	com

or,	de	la	ma

3

	

secció YZ de l
senyalització i

r	la	fabricac

ic	 fos,	 nomé

rectes.	Aque

i	mínim	de	le

ran	 de	 plàst

e	les	formade

omenen	línie

portant	evita

estètics.		

	

l dels radis en

mporta	un	co

ateixa	maner

	 	

31	

la 
i 

ió	

és	

st	

es	

tic	

es	

es	

ar	

n 

st	

ra	



 

Im
fl
v

A

d

b

A

c

Im
z
a

4

U

S

d

e

a

32	

matge 4.28. V
letxes grogues
verticalment c

Al	 tractar‐se	

d’altres	corre

bàsicament	e

Aprofitant	aq

corredisses	la

matges 4.29 i 
ona en negati
questes zone

4.2.2.5. Var

Una	última	o

SMD	situat	a	

dels	avantatg

enfocant	de	f

a	la	part	supe

Vista en secció
s indiquen el 
ap a dalt amb

d’una	 zona

edisses.	Les	

estructural,	

questes	pare

aterals	enllo

 4.30. Seccion
iu creada pels
s per les corre

riant del pols

opció	possibl

la	part	infer

ges	dels	dos

forma	direct

erior	per	tap

ó ZX’. Corredis
recorregut qu
b la corredissa

a	en	negatiu	

dues	parets

és	a	dir,	que

ets	es	pot	mo

oc	de	la	corre

ns YZ’ (superio
s patins abans
edisses latera

sador 05 

le	combina	l

rior	i	afegeix	

s	conceptes;	

ta	la	senyalit

par	la	possibl

ssa addicional
ue ha de segui
a inferior  i des

relativamen

	laterals	on	

e	no	comple

odificat	la	ge

edissa	inferio

	

	

or) i ZX (inferio
s (esquerra) i d
ls enlloc de la

es	variants	0

un	sostre	a	

per	una	ban

tzació,	ment

le	sortida	de

l (blau) que s’
ir per situar‐s
sprés en horit

nt	petita,	 es

es	troben	le

eixen	cap	fun

eometria	per

or,	i	així	evit

or) de la varia
després (dreta
a inferior. (Fon

01	i	04,	és	a

la	part	supe

nda	aprofita

tre	que	simu

e	llum	a	trav

	

ha d’afegir a l
e en la seva p
tzontal cap en

	 pot	 intenta

es	zones	en	n

nció	excepte

r	fer	sortir	la

tar	haver	d’a

nt del polsado
a) de la modif
nt: pròpia) 

	dir,	utilitza	

erior.	Aquest

a	l’espai	disp

ultàniament	

és	de	les	fran

a corredissa i
osició; en prim
ndavant. (Font

ar	 compensa

negatiu	tene

e	la	de	const

a	zona	en	ne

afegir‐ne	una

or 04. Compa
ficació, per fer

un	empaque

a	alternativa

ponible	a	la	p

gaudeix	d’un

nquícies.	

Memor

nferior. Les 
mer lloc 
t: pròpia) 

ar	 l’espai	de

en	una	funci

tituir	la	peça

egatiu	per	le

a	de	nova.	

	

	

ració de la 
r sortir 

etament	LED

a	es	benefici

part	inferior

na	cobertur

ia 

	

es	

ó	

a.	

es	

D	

a	

r,	

a	



D

M

f

s

4

E

L

L

s

l

S

i

p

c

d

c

D

b

E

L

s

c

F

l

p

s

c

s

c

m

l

P

s

p

s

Disseny	i	valida

Malgrat	 aqu

fabricació	 d

solució	tècni

4.2.2.6. Sín

En	 resum	 s

LED.		

Les	variants

s’han	 integr

l’objectiu	 qu

Simultàniam

interns	 de	 l

principal	n’é

circuit	 impr

dos	nous	pro

cost	afegit	d

D’altra	band

bé	una	cinta

En	la	varian

LED.	Aquest

sobre	 la	 co

comporta	un

Finalment,	

l’empaqueta

patins	 que	 l

senyalització

completame

simultàniam

compensar,	

mateixa	man

la	corredissa

Per	les	dues	

s’ha	de	disse

peça.	Les	cin

s’han	de	diss

ació	d’una	sivella

uestes	 bones

de	 la	 peça,	 ja

ica	resulta	m

ntesi de conce

’han	 disseny

s	01	i	02	utili

rat	 a	 la	 par

ue	 els	 díod

ment,	 amb	 a

la	 sivella.	 Ta

és	 la	unió	d

ès	PCB,	que

oblemes:	en	

e	disseny	de

da,	les	varian

a	autoadhesiv

nt	03	s’afegei

t	sostre	form

rredissa	 sup

n	cost	afegit.

la	 versió	 0

ament	LED.	A

llisquen	 sob

ó.	 Amb	 aq

ent	 tapat	 ‐	 g

ment	 s’han	

fent‐les	 “so

nera	que	en	

a	superior	qu

	últimes	ver

enyar	el	com

ntes	autoadh

senyar	‐	i	alh

a	de	cinturó	de	

s	 característ

a	 que	 el	 pr

massa	cara	i	c

eptes. Matri

yat	 quatre	 c

itzen	díodes

rt	 inferior	 c

es	 apuntin	

aquesta	 geo

anmateix	 aq

el	LED	a	 la	

e	posteriorm

primer	lloc	

e	la	PCB.	

nts	03	i	04	d

va	amb	LED

ix	un	sostre	

ma	una	zona	

perior.	 Com

	

04	 del	 pols

A	diferència	

bre	 l’estructu

quest	 dissen

garantint	 qu

generat	 no

rtir”	 per	 les

la	versió	03

ue	n’encarei

sions,	en	el	c

mponent	ele

hesives	es	co

hora	solucion

seguretat	il·lum

tiques,	 aque

ropi	 sostre	 i

complexa	i	p

u de ponder

conceptes	 d

s	LED	amb	e

central	 del	

cap	 a	 la	 se

metria	 s’ha

quests	 dos	 d

peça	plàstic

ment	s’haurà	

el	gruix	afeg

disposen	de	

incorporats

en	la	zona	c

en	negatiu,	

m	 s’ha	 come

sador	 també

de	la	versió	

ura	metàl·lic

ny	 s’ha	 aco

ue	 la	 llum	 em

oves	 zones	

s	 corredisse

3,	en	aquesta

ix	el	preu.	

cas	d’utilitza

ectrònic	en	s

omercialitze

nen	el	probl

minada

st	 disseny	 c

impedeix	 l’e

per	tant	es	de

ació 

diferents	 usa

mpaquetam

polsador	 am

enyalització

n	 evitat	 int

dissenys	 pre

ca.	Els	LED	

de	fer	enca

git	de	la	PCB

dues	opcion

s	o	bé	un	circ

central	supe

que	queda	c

entat	 amb	 a

é	 s’ha	 diss

anterior,	en

ca	 de	 la	 siv

onseguit	 pe

mesa	 no	 su

en	 negatiu

s	 inferior	 i	

a	versió	tam

ar	FPC,	sorge

si	 i	trobar	un

n	en	longitu

ema	del	mun

complica	 exc

entrada	 de	 l

escarta	l’opc

ant	 diversos

ment	SMD	com

mb	 una	 geo

per	 millor

terferències	

esenten	 algu

s’han	de	mu

aixar	en	la	p

	al	propi	gru

ns	diferents	d

cuit	imprès	f

erior	on	afeg

compensada

anterioritat	

enyat	 amb	

n	aquest	cas	

ella,	 reduint

er	 una	 ban

rti	 pels	mar

u.	 Finalmen

laterals,	 a	m

mbé	s’ha	d’afe

eix	el	mateix

na	forma	de

uds	estàndar

ntatge.	

cessivament

la	 corrediss

ció.	

s	 tipus	 d’em

m	a	font	de	

ometria	 mod

rar	 la	 projec

amb	 altres

uns	 reptes	

untar	 sobre	

peça	plàstica

uix	del	díode

d’empaquet

flexible	o	FPC

gir‐hi	els	em

a	per	una	no

la	 corredis

un	 sostre	

s’ha	optat	p

t	 la	 dimensi

nda	 manten

rges	 del	 pol

nt	 aquestes	

més	 de	 la	 su

egir	una	cor

x	problema	q

e	subjecció	a

rd	al	mercat	

3

t	 el	 procés	 d

a	 interior.	 L

mpaquetamen

llum.	Aques

dificada,	 am

cció	 de	 llum

	 componen

a	 afrontar,

una	placa	d

a.	Això	supos

e	i	en	segon,	

ament	LED:	

C.		

mpaquetamen

ova	corrediss

sa	 addicion

on	 afegir‐h

er	allargar	e

ió	 del	 text	 d

nir	 el	 sostr

lsador	 ‐,	 per

s’han	 pogu

uperior.	 De	

rredissa	sobr

que	en	la	PCB

al	sostre	de	

–	per	tant	n

	 	

33	

de	

La	

nt	

ts	

mb	

m.	

ts	

el	

de	

sa	

el	

o	

nt	

sa	

al	

hi	

els	

de	

re	

rò	

ut	

la	

re	

B:	

la	

no	



 

Im

A

c

in

5

v

C

n

p

t

s

E

34	

matge 4.31. V

A	 continuac

característiqu

ndependent

5	segons	la	se

valorarà	el	pe

Cal	 remarca

normativa	o	

propi	 autor,	

ècnicament	

erà	absoluta

Els	factors	us

1. Emp

Defin

peces

gene

Vista isomètric

ció	 es	 farà	

ues.	 S’usarà

tment	i	cadas

eva	importà

es	relatiu	de

r	 que	 la	 va

procedimen

per	 la	 nec

viables	i	no	

a,	sinó	en	rel

sats	seran	el

paquetamen

neix	com	que

s	del	seu	ent

rin	interferè

ca dels 4 conc

una	 valora

à	 una	 matriu

scun	tindrà	u

ància	(a	més	

e	cada	factor	

aloració	 de	

nt	reglament

essitat	 de	 t

n’hi	ha	cap	

lació	a	la	rest

s	següents:	

nt	

eden	integra

torn.	Sobreto

ències	amb	la

	

	

ceptes disseny

ació	 dels	 qu

u	 de	 ponder

un	pes	relati

valor,	més	im

pel	resultat	

cada	 factor

tat.	Es	tracta

triar	 una	 op

absolutamen

ta	de	concep

ats	els	díode

ot	es	té	en	co

a	resta	de	pe

yats. (Font: pr

uatre	 conce

ració	 en	 fun

iu.	Els	factor

mportància)

t final	de	la	m

r	 i	 el	 seu	 p

a	d’una	valo

pció	 entre	 le

nt	correcta.	

ptes	compar

es	LED	en	el

ompte	que	le

eces,	deixant

ròpia) 

eptes	 dissen

nció	 d’un	 se

rs	s’avaluara

),	de	la	matei

matriu.		

propi	 pes	 re

ració	subjec

es	 possibilit

Per	tant	la	p

ats.	

l	polsador	i	c

es	peces	afeg

t	sempre	un	

nyats	 segon

eguit	 de	 fact

n	numèricam

ixa	manera	q

elatiu	 no	 se

ctiva	segons	

tats	 existent

puntuació	de

com	interact

gides	i	les	mo

marge	de	to

Memor

	

	

ns	 les	 seve

tors	 avaluat

ment	de	l’1	a

que	també	e

egueixen	 un

el	criteri	de

ts;	 totes	 són

els	factors	n

tuen	amb	le

odificades	n

olerància.	

ia 

	

es	

ts	

al	

es	

a	

el	

n	

o	

es	

o	



DDisseny	i	valida

En	e

mov

de	 s

2mm

El	 c

com

en	e

Pes	r
	

2. Il·lu

Proj

la	llu

En	

emp

no	 t

varia

però

Pes	r
	

3. Cost

Fa	re

Resp

quan

prin

Resp

que	

addi

corr

Pes	r
	

4. Cost

Els	c

el	sis

ació	d’una	sivella

el	 cas	 concre

viments	relat

ser	 petit	 am

m.	

component	 m

mponents	qua

l	de	cinta	el	

relatiu:	5	

uminació	

ecció	de	la	ll

um	s’escapi	p

aquest	 facto

paquetament

tenen	 cap	 co

ants	amb	em

ò	ofereixen	m

relatiu:	5	

t	de	fabrica

eferència	tan

pecte	 el	 cos

ntitat	de	mat

ncipal	del	cos

pecte	del	co

farà	 variar

icionals	o	no

redisses	addi

relatiu:	5	

t	dels	comp

components	

stema	lumín

a	de	cinturó	de	

et	de	 la	 sive

tius	entre	si.

b	 un	marge

mòbil	 més	

an	es	prem	e

marge	és	sup

lum	a	l’exter

pels	marges.

or	 es	 pode

t	SMD	emete

obertura	 per

mpaquetame

molt	més	bon

ció	

nt	al	cost	de	

t	 de	 la	 peça

terial	necess

s	és	la	mateix

st	de	 les	ein

r	 el	 cost	 f

o.	Com	s’ha	

icional,	que	p

onents	

a	tenir	en	co

nic:	díodes	LE

seguretat	il·lum

ella,	 els	 com

.	Això	compo

e	 entre	 pece

pròxim	 als	

el	polsador.	T

perior	al	req

rior	de	la	sive

.	

en	 separar	

en	la	 llum	a

r	 evitar	 la	 s

ent	de	cinta,

na	cobertura

la	peça	com

a,	 les	 quatre

sari	i		molt	s

xa),	per	tant	

nes	de	 fabric

final	 consid

pogut	obser

per	tant	n’en

ompte	són	to

ED,	cablejat,

minada

mponents	 int

ortarà	que	e

es	mòbils:	 un

LED	 és	 el	

Tant	en	el	ca

querit.	

ella	a	través	

els	 disseny

amb	una	 inc

sortida	 de	 ll

,	que	emete

a.	

	al	de	les	ein

e	 variants	 s

emblants	en

t aquesta	dife

cació,	 cada	d

erablement,

rvar,	 les	var

ncarirà	el	pre

ots	aquells	a

	connectors	

terns	 són	 re

el	seu	marge	

na	distància

balancí,	 qu

as	de	l’empaq

del	difusor	i

ys	 en	 dos	 g

idència	dire

lum	 pels	ma

n	la	llum	am

nes	de	fabrica

ón	 gairebé	

n	temps	de	re

erència	qued

disseny	nece

	 segons	 si	

riants	amb	e

eu.	

afegits	a	la	siv

i	difusor.	

elativament	

e	de	tolerànc

a	mínima	 re

ue	 s’aproxim

quetament	L

i	cobertura	p

grups:	 les	 v

ecta	sobre	el

arges,	 a	 dife

mb	una	incid

ació.	

idèntiques	 e

efredament	

da	en	segon	

essita	un	m

s’afegeixen

el	sostre	req

vella	origina

3

petits	 i	 tene

cia	també	ha

comanada	d

ma	 a	 aques

LED	SMD	com

per	evitar	qu

variants	 am

l	difusor	per

erència	 de	 le

dència	parci

en	 termes	 d

(la	geometr

pla.		

otlle	diferen

n	 corredisse

quereixen	un

al	per	integra

	 	

35	

en	

gi	

de	

ts	

m	

ue	

mb	

rò	

es	

al	

de	

ria	

nt,	

es	

na	

ar	



 

36	

El	co

nomé

prop

Pes	re
	

5. Mun

Per	l’

opera

l’emp

autoa

Pes	re
	

6. Fiabi

Es	va

Tant	

conv

impr

Pes	re
	

7. Rigid

Es	va

Al	tra

de	pe

varia

un	po

Pes	re
	

8. Repa

Defin

En	aq

Pes	re

st	dels	comp

és	 se	 n’ha	 d

orcional	al	n

relatiu:	5	

ntatge	

’assemblatge

ari	 i	 en	 c

paquetamen

adhesiva	que

relatiu:	4	

ilitat	

alora	el	desg

per	 l’emp

vencional	per

rès	flexible	ab

relatiu:	3	

desa	de	la	p

alora	el	grau	

actar‐se	de	c

erdre	rigide

ant	03,	tallat

ossible	conc

relatiu:	2	

aració	

neix	el	grau	d

quest	factor	

relatiu:	2	

ponents	és	b

de	 fabricar	

nombre	de	p

e	es	valorarà

onseqüència

nt	 SMD	 com

e	s’enganxa	

ast	dels	com

paquetamen

r	alimentar	

bsorbeix	la	v

peça	

de	rigidesa	

conceptes	de

sa	amb	els	c

t	amb	angles

entrador	de	

de	dificultat	

hi	destaca	la

bastant		repr

una	 unitat,

eces	fabrica

à	el	temps	ne

a	 el	 cost	 r

m	 el	 FPC	 s

directament

mponents	a	ll

nt	 SMD	 com

els	LED.	En	

variació	de	d

de	la	peça	d’

erivats	d’una

canvis	de	di

s	rectes	i	qu

tensions.	

de	reparació

a	cinta	autoa

resentatiu	ja	

,	 serà	 neces

ades.	

ecessari	per

relatiu	 d’aq

s’haurà	 de	

t.	

larg	termini,

m	 pel	 de	

el	cas	de	l’e

distància	al	p

’injecció	plàs

a	peça	ja	exi

isseny.	L’úni

ue	es	troba	e

ó	o	substituc

adhesiva,	pel

que,	a	difer

ssària	 una	 i

r	assemblar	e

quest	 temp

muntar,	 a	

	fent	èmfasi	

cinta	 adhe

empaquetam

prémer	el	po

stica.		

stent	al	mer

ica	part	dest

encastat	per	

ció	del	sistem

l	seu	fàcil	mu

ència	del	mo

inversió	 en	

el	sistema	lu

s	 de	 mà	 d

diferència	 d

en	el	cableja

esiva	 s’utili

ment	FPC	el	

olsador.	

rcat,	són	poc

tacable	és	el

un	únic	cos

ma	en	cas	de

untatge.	

Memor

otlle,	del	qua

component

umínic	per	un

d’obra.	 Tan

del	 de	 cint

at.	

itza	 cableja

propi	circui

c	susceptible

l	sostre	de	l

stat,	generan

e	fallada.	

ia 

	

al	

ts	

n	

nt	

ta	

at	

it	

es	

a	

nt	



D

E

	

F

T

L

e

I

4

A

Disseny	i	valida

Es	diferencia

 Vari
 Vari

Finalment	la

Descripció	
Empaqueta
Il·luminació
Cost	fabrica
Cost	dels	co
Muntatge	
Fiabilitat	
Rigidesa	de
Reparació	
Total	de	pun
Percentatg

Taula 4.1. Ma

L’opció	 esco

empaquetam

Imatge 4.32. C

4.2.3. Int

Amb	el	conc

ació	d’una	sivella

arà	la	varian

ant	04	A:	va
ant	04	B:	va

a	matriu	de	p

Factors	

ament	
ó	
ació	
mponents	

	la	peça	

nts	
ge	assolit	

atriu de ponde

ollida	 serà	

ment	LED	de

Concepte de p

tegració del

cepte	decidit

a	de	cinturó	de	

nt	04	en	dues

riant	04	del	
riant	04	del	

ponderació	q

Pes	relatiu
5	
5	
5	
5	
4	
3	
2	
2	

eració dels con

la	 variant	 0

e	cinta	autoa

polsador esco

sistema lum

t i	un	empaqu

seguretat	il·lum

s	sub‐varian

polsador	am
polsador	am

queda	de	la	s

1	
5	
3	
5	
4	
4	
4	
5	
3	
129	

83,20%

nceptes del p

04:	 un	 pols

dhesiva.	

ollit com a diss

mínic 

uetament	LE

minada

nts	segons	l’e

mb	empaque
mb	empaque

següent	man

2	
5	
3	
5	
3	
4	
4	
5	
3	
124	

80,00%	

olsador. 

sador	 amb	 s

seny definitiu

ED	definit	i	s

empaquetam

etament	de	c
tament	FPC.

nera:	

Variants	
3	
5	
3	
4	
5	
5	
4	
4	
5	
135	

87,10%	

sostre	 incor

	

. (Font: pròpia

ituat,	cal	con

ment	LED	que

cinta	autoadh
.	

4A	
5	
4	
4	
5	
5	
4	
5	
5	
142	

91,60%	

rporat	 il·lum

a) 

nnectar‐lo	al

3

e	utilitzen:	

hesiva.		

4B	
5	
4	
4	
3	
4	
5	
5	
4	
129	

83,20%

minat	 per	 u

l	sistema.	

	 	

37	

%	

un	



 

E

im

c

Im

R

e

E

l’

C

v

a

e

Im
q

T

e

p

m

L

d

38	

En	primer	llo

matge	 segü

completamen

matge 4.33. V

Respecte	del	

els	nous	cabl

El	primer	can

’esquerra.	

Com	s’ha	dis

variacions	de

amb	un	segm

el	correcte	fu

matge 4.34. C
que embolcalla

Tanmateix,	 s

espiral	i	no	p

peça	 amb	 el

mòbil),	i	el	dr

La	connexió	a

diferent.		

oc	es	decidi

üent,	 l’espai

nt	buit,	i	que

Vista superior 

	polsador,	tr

es.	Per	tant	e

nvi	a	fer	serà

cutit	en	el	ca

e	longitud	al

ment	en	form

uncionament

Cablejat amb s
a els dos cable

serà	 importa

per	la	resta	d

l	 seu	 movim

ret	a	l’estruc

a	aquestes	d

rà	el	recorre

	 lateral	 esq

eda	un	espai	

de la sivella a

robem	un	ca

es	conduirà	

à	canviar	l’ob

apítol	4.1.1,	

l	accionar	el

ma	d’espiral,	

t.		

segment en fo
es interiors. (F

ant	 assegur

del	recorregu

ment	 corresp

ctura	(part	fi

dues	peces	se

egut	òptim	p

querra	 –	 o

lliure	idoni	p

amb la carcass

amí	entre	els

el	cablejat	p

bertura	de	la

el	nou	cable

l	polsador.	A

que	admeti	

orma d’espira
Font: pròpia).

ar	 que	 la	 va

ut.	Amb	aque

ponent:	 el	 c

xa).	

erà	completa

per	on	fer‐lo

on	 al	 latera

per	afegir‐h

sa inferior. (Fo

s	nervis	late

pel	costat	esq

a	sortida	del

ejat	es	podrà

Això	s’aconse

aquestes	va

l. Es represen
 

ariació	 de	 l

est	objectiu,	

costat	 esque

ament	difere

o	passar.	Co

al	 dret	 hi	

i	nous	comp

ont: pròpia) 

rals	per	on	t

querra	de	la	

ls	terminals	

à	allargar	i	e

eguirà	amb	l

riacions	de	l

ta el diàmetre

ongitud	 sigu

es	fixarà	cad

erra	 de	 la	 im

ent	al	tractar

om	es	pot	ob

ha	 l’interru

onents.	

també	s’hi	p

sivella.	

del	LED,	del	

encongir	per

la	construcc

longitud	sen

e de la cobert

ui	 absorbida

da	extrem	de

matge	 al	 po

r‐se	de	pece

Memor

bservar	en	 l

uptor	 –	 est

pot	fer	passa

l	costat	dret	

r	absorbir	le

ció	d’un	cabl

nse	afectar‐n

	

ta exterior, 

a	 per	 aques

e	l’espiral	a	l

olsador	 (par

es	de	materia

ia 

	

a	

tà	

ar	

a	

es	

e	

e	

st	

a	

rt	

al	



D

E

e

c

E

p

e

é

	

	

T

I

I
l
p

F

c

	

1

Disseny	i	valida

En	el	cas	del

el	 cable.	 Aq

comentari,	a

En	el	cas	de

per	aquestes

en	cantonad

és	el	següent

Iden
Fabr

Taula 4.2. Ide

Imatge 4.35. 

Imatge 4.36. V
l’obertura de 
polsador per s

Finalment	p

conjunt	mas

																						

1	Fitxa	tècnica

ació	d’una	sivella

l	polsador	s’

quest	 afegit	

aquest	apènd

e	 l’estructura

s	situacions.

des	de	parets

t:	

tificador	de	
ricant	

entificador del

Imatge i esqu

Vista lateral d
la sortida dels
subjectar el ca

er	completa

scle‐femella	d

																							

a	adjunta	a	l’A

a	de	cinturó	de	

’opta	per	mo

agafarà	 el	 c

dix	modificar

a	metàl·lica	

	Es	tracta	d’

s	i	en	surt	u

producte	

	

 clip comercia

ema de funcio

del recorregut 
s terminals de
ablejat; s’ha a

r	el	nou	cabl

de	dos	pins	–

															

Annex	D.	

seguretat	il·lum

odificar‐ne	l

cable	 amb	 in

rà	la	línia	de

en	canvi,	s’h

’una	peça	pl

n	clip	de	plà

al seleccionat 

onament del c

t que seguirà e
el LED de cost
afegit el clip de

lejat	s’hi	afeg

–	un	per	cab

minada

a	geometria

nterferència

e	partició	ent

hi	afegirà	un

àstica	amb	u

àstic	d’on	su

Edge	Moun
ARaymond

i nom del fab

clip. (Font: fitx

el nou cableja
at; hi ha un n
e subjecció. (F

girà	un	conn

ble	–	amb	clip

i	afegir‐hi	u

per	 assegu

tre	el	motlle	

n	clip	comer

un	clip	metà

ubjectar	el	ca

nting	Cable	C
d	Industrial	

bricant.1 

xa tècnica). 

t. Es pot obse
ou apèndix a 
Font: pròpia). 

nector	en	el	s

ps	de	segure

un	apèndix	o

urar‐ne	 la	 po

	superior	i	e

rcial	addicio

àl·lic	integrat

able.	El	mod

Clips	132068

	

ervar com s’ha
la part poster
 

seu	extrem.	

etat,	de	tal	m

3

on	encaixar‐h

osició.	 Com	

l	lateral.	

onal	dissenya

t,	que	es	clav

del	selecciona

8001	

	

a modificat 
rior del 

Es	tracta	d’u

manera	que	n

	 	

39	

hi	

a	

at	

va	

at	

un	

no	



 

e

c

I

M

F

T

Im

P

c

c

Im

Im
(g

		

1	

40	

es	 poden	 ob

cablejat	unit	

Identificado

Model	

Fabricant	

Taula 4.3. Iden

matge 4.37. R

Per	simplific

cablejat	 de	 l

carcassa	de	la

matge 4.38. M

matge 4.39. D
granat) i conn

																							

Fitxa	tècnica	

brir	 accident

a	la	sivella	i	

r	de	product

Ma

Fe

ntificador del 

Representació

ar	el	resulta

’interruptor

a	sivella.	El	m

Muntatge del 

Detall dels nou
nector (mascle

																						

adjunta	a	l’An

talment	 per	

la	femella	al

te	

ascle	

emella	

connector co

ó gràfica del co

at	final,	el	ca

r	 del	 SBR.	 D

muntatge	fin

cablejat dins d

us component
e blau cel i fem

														

nnex	E.	

vibracions

l	que	es	dirig

mercial selecc

onnector. (Fon

ablejat	unit	a

D’aquesta	ma

nal	queda	de

de la sivella (e

ts afegits i les 
mella blau ma

durant	 el	 s

geix	al	circui

ACH	Connec

ACHTP‐02V

ACHTR‐02V

JST	

cionat i nom d

nt: fitxa tècnic

a	la	femella	

anera	 nomé

e	la	següent	m

esquerra). (Fo

seves connex
arí). (Font: prò

eu	 ús.	 El	 m

it	electrònic.

ctor	

V‐S	

V‐S	

	

del fabricant.1

ca). 

s’embolcalla

és	 sortirà	 un

manera:	

ont: pròpia). 

xions: cable am
òpia). 

mascle	 anirà	

 

arà	conjunta

n	 cable	 a	 l’ex

mb espiral (ta

Memor

connectat	 a

ament	amb	e

exterior	 de	 l

	

aronja), clip 

ia 

	

al	

el	

a	



D

É

m

4

U

4

C

p

s

P

u

e

E

r

q

e

ú

e

T

	

1

Disseny	i	valida

És	 importan

motius	princ

1. En	p

l’esq

2. En	s

agru

l’inte

4.2.4. Dis

Un	cop	decid

4.2.4.1. Ma

Com	 s’ha	 co

plàstica.	 Es	

s’injecta	dins

Per	aquest	s

usats	 habitu

escalfar‐se	n

El	polímer	u

rígid	i	dimen

químics;	 bo

elèctrica.	Aq

ús	extensiu	

es	continuar

Taula 4.4. Pro

																						

1Siim	and	Co

www.siim.c

ació	d’una	sivella

nt	que	 els	 no

cipals:		

primer	 lloc	n

quema	elèctr

segon	lloc	a	c

upat	amb	el	

erruptor	del

sseny i com

dit	el	concep

aterial 

omentat	 amb

tracta	 d’un	

s	d’un	motlle

istema	de	fa

ualment	 són

no	es	cremen

usat	per	 la	 f

nsionalment

na	 resistènc

questes	prop

en	la	resta	d

rà	prenent	l’A

Pro
All
Coe
Mò
Res
De

opietats físico‐

																							

.,	 S.L.	propied

com/docs/RA

a	de	cinturó	de	

ous	 cables	 s

no	el	poden

ric	(capítol	6

causa	del	m

LED	i	el	cab

l	SBR	de	form

provacions 

pte	se’n	realit

b	 anteriorita

procés	 a	 tr

e,	on	es	refre

abricació	es	p

n	 els	 termop

n,	sinó	que	fl

fabricació	de

t	estable.	Té	

cia	 i	 tenacita

pietats	el	fan

de	parts	de	l

ABS	com	a	m

opietat	
argament	en
eficient	de	fr
òdul	de	tracc
sistència	a	la
nsitat	

‐mecàniques d

															

dades	 físicas	y

AE‐1018.pdf	

seguretat	il·lum

siguin	 indep

n	compartir	

6).	

untatge	del	

blejat	corres

ma	independ

tècniques

tzarà	i	comp

at,	 el	 procés

ravés	 del	 qu

eda	i	solidific

poden	usar	u

plàstics.	 A	 di

ueixen,	fet	q

el	polsador	

una	bona	re

tat;	 bones	 p

n	el	material	

l’automòbil

material	de	fa

n	la	ruptura
ricció	
ció	
a	tracció	

de l’ABS.1 

y	mecánicas	m

minada

pendents	del

perquè	no	v

polsador.	D

ponent;	pos

dent.	

provarà	la	se

s	 de	 fabricac

ual	 es	 plasti

ca	prenent	la

una	gran	var

iferència	 de

que	els	perm

és	el	acrilon

esistència	a	

ropietats	 a	

idoni	per	pe

en	referma	

abricació	en

Unitats
a	 %	

1	
GPa
MPa
g·cm‐3

materiales	 [en

l	 ja	 existent	

van	connect

urant	aques

steriorment	

eva	viabilitat	

ció	 de	 la	 pe

fica	 o	 fon	 u

a	seva	forma

rietat	de	polí

ls	 termoesta

et	ser	model

nitril‐butadiè

l’impacte,	a	

baixa	 tempe

eces	d’autom

la	seva	gara

aquest	treb

s	 Valo
45	
0,5	

2,1‐2,
41‐4

3	 1,05

n	 línea].	 [Cons

t	 en	 l’interru

tats	en	el	m

st	procés,	el	

s’hi	afegeix	

t	tècnica.	

eça	 és	mitjan

una	massa	 d

a.	

ímers,	encar

tables	 i	 els	 e

lats	amb	fac

è‐estirè	o	A

la	abrasió	i	

eratura	 i	 al

moció	com	e

antia	de	fiabi

ball.	

or	

5	
2,4	
45	
5	

sulta:	27	de	m

4

uptor	 per	do

ateix	punt	d

polsador	est

el	cablejat	d

nçant	 injecc

de	 plàstic	 qu

ra	que	els	mé

elastòmers,

cilitat.	

BS,	un	plàst

als	producte

ta	 resistènc

l	polsador,	o

ilitat.	Per	tan

març	de	201

	 	

41	

os	

de	

tà	

de	

ió	

ue	

és	

al	

tic	

es	

cia	

on	

nt	

8]	



 

C

a

r

A

tr

p

4

E

fa

d

a

E

p

m

d

	

		

1	

[C

h

%

42	

Cal	 indicar	q

afegir‐hi	 add

refredament	

Al	 fabricar	 p

ransparent.	

per	aquesta	p

4.2.4.2. Gru

El	 gruix	 de	

abricació	el	p

de	no	tenir	u

acabat	estètic

En	 primer	 ll

polsador	la	c

modificat	el	c

de	la	cara	es	

M
A
A
P
P
T
N
P
P
P
S
P
P

																							

Plastics	Engin

Consulta:	27	d

https://www.

%20Part%20D

que	en	 la	 fab

ditius	 per	 m

o	les	propie

peces	 d’ABS	

Afegint	tints

peça.	

uix de les par

les	 parets	 d

plàstic	es	po

un	gruix	cons

c1.		

oc	 es	 tindrà

cara	frontal	a

centre	d’aqu

manté	com	l

Material	
ABS	
Acetal	
Polimetil	me
Polímer	de	c
Termoplàsti
Niló	
Policarbona
Polièster	
Polietilè	
Sulfur	de	po
Polipropilè	
Poliestirè	

																						

neering	Comp

de	març	de	20

plenco.com/p

Design%20Ti

bricació	no	s

modificar‐ne

etats	mecàni

per	 injecci

s	a	la	barreja

ets 

de	 la	 peça	 h

ot	endurir	ab

stant,	es	gen

à	 en	 compte

amb	el	text	

uesta	cara,	af

l’original,	pe

etacrilat	(PM
cristall	líquid
ic	reforçat	am

at	(PC)	

lifenilè	(PPS

														

pany.	Basic	Th

018].	Disponib

plenco_proces

ips.pdf	

s’utilitza	exc

e	 les	 seves

ques	del	res

ó	 plàstica	 s

a	de	plàstic	i

ha	 de	 ser	 c

bans	de	l’omp

nerarien	defo

e	 la	 part	 vis

de	senyalitz

fegint‐hi	esp

er	tant	amb	g

MMA)	
d	(LCP)	
mb	fibra	llar

S)	

hermoset	Part

ble	a:	

ssing_guide/S

clusivament	

s	 propietats

ultat	final.	

s’obtenen	 re

inicial	es	po

constant	 i	 u

pliment	com

ormacions	e

ible	 de	 la	 p

zació.	En	el	d

pai	on	situar	

gruix	constan

rga	(LFRT)

t	Design	Sugge

Sect%203%2

el	plàstic	es

s,	 com	 ara	

esultats	 de	 c

t	aconseguir

niforme.	 En

mplet	del	mo

en	la	superfíc

eça	 de	 cara	

disseny	del	n

el	difusor,	d

nt.	

Gruix	de	p
1,143
0,726
0,635
0,762
1,905
0,762
1,016
0,635
0,762
0,508
0,635
0,889

estions	[en	lín

0	Thermost	

scollit,	sinó	

la	 velocitat

color	 blanc,	

r	el	color	ver

n	 cas	 contra

tlle.	D’altra	b

cie	resultant

a	 l’usuari,	 e

nou	concepte

e	tal	manera

paret	[mm]	
‐	3,556	
‐	3,048	

5 ‐	3,810	
‐	3,048	

5 ‐	2,540	
‐	2,291	
‐	3,810	

5 ‐	3,175	
‐	5,080	
‐	4,572	

5 ‐	3,810	
‐	3,810	

nia].	Sheboyga

Memor

que	és	com

at	 de	 fosa	

translúcid	

rmell	desitja

ari,	 durant	 l

banda,	en	ca

t	amb	un	ma

en	 el	 cas	 de

te	només	s’h

a	que	la	rest

an,	Wisconsin

ia 

	

ú	

o	

o	

at	

a	

as	

al	

el	

a	

ta	

n;	



D

T

A

g

d

I
(

F

s

g

v

a

I
d
a

4

U

	

1

[
g

	

Disseny	i	valida

Taula 4.5. Gru

Addicionalm

generar	defo

d’un	gruix	ig

Imatge 4.40. 
(t). (Font: prò

Fixant‐se	en

superfície.	 A

gruixuda	qu

visible.	 Aque

amunt,	de	ta

Imatge 4.41. C
de contacte d
amunt (ambd

4.2.4.3. De

Un	altre	asp

																						

1	 Medium	 Co
[Consulta:	 27
guidelines‐to‐

ació	d’una	sivella

uix de paret re

ment,	totes	 le

ormacions.	P

gual	o	inferio

Representació
pia) 

n	el	nou	conc

Aquests	 tene

ue	el	propi	gr

est	 contacte

al	manera	qu

Comparació d
els patins, co
ós costats). (F

semmotllam

ecte	a	tenir	e

																							

orporation.	 En
7	 de	 març	
‐designing‐pla

a	de	cinturó	de	

ecomanat seg

es	parets	qu

Per	d’evitar‐h

or	al	de	la	car

ó esquemàtica

cepte,	es	pot

en	 una	 gran

ruix	exterior

e	 es	 pot	 corr

ue	es	redueix

de les zones de
rregida en la i
Font: pròpia)

ment 

en	compte	se

															

ngineering	Gu
de	 2018].	 D
astics‐parts‐fo

seguretat	il·lum

gons el tipus d

ue	entren	en

ho,	s’ha	de	c

ra	principal

a del gruix de 

t	observar	c

n	 àrea	 en	 la

r,	i	per	tant	g

regir	 simple

x	la	zona	de	c

	

e contacte a l
imatge dreta 

erà	el	desem

uidelines	 to	 d
Disponible	 a
for‐injection‐m

minada

de material plà

n	contacte	am

omplir	que	e

(e).		

la superfície 

om	els	patin

a	 seva	 secció

generant	po

ement	 despl

contacte	del

a cara princip
amb el despla

mmotllament

designin	 Plast
a:	 https://me
molding‐1c55

àstic utilitzat e

mb	la	cara	p

el	contacte	d

	

principal (e) i 

ns	allargats	f

ó,	 creant	 un

ossibles	defo

laçant	 una	 d

s	patins	amb

al. A l’esquer
açament de la

t	de	la	peça	d

tic	 Parts	 for	 I
edium.com/ja
54a454be	

en la injecció.

principal	 tam

d’aquestes	pa

de les parets 

fan	contacte

na	 zona	 de	

ormacions	en

de	 les	 paret

b	la	cara	prin

ra es pot obse
a paret lateral 

de	plàstic	de

Injection	Mol
aycon‐system

4

1 

mbé	hi	pode

arets	(t),	sigu

en contacte 

e	amb	aquest

contacte	 mé

n	la	superfíc

s	 laterals	 ca

ncipal.	

	

ervar la zona 
inferior cap 

el	motlle.	

ding	 [en	 línia
ms/engineerin

	 	

43	

en	

ui	

ta	

és	

ie	

ap	

a].	
ng‐



 

T

d

p

Im
re
(F

L

d

(

T
r

		

1	

7

m

44	

Totes	 les	 pa

direcció	de	c

positiu	per	d

matge 4.42.  R
especte un m
Font: pròpia) 

L’angle	α	var

de	 textura	de

N12)	fins	a	0

R
Núm

Taula 4.6. Ang
ugositat supe

																							

NUTT	Indust

7	d’abril	de	20

molding/2017

arets	 d’una	 p

cada	motlle	o

eixar	sortir	l

Representació
otlle o corred

ria	en	funció

esitjada.	L’IS

0,025µm	(N1

Rugositat	N	
meros	de	gra

ISO	

N1	
N2	
N3	
N4	
N5	
N6	
N7	
N8	
N9	
N10	
N11	
N12	

gle de desemm
rficial, classifi

																						

trial	Limited.	H

018].	Disponib

7/8/25/how‐

peça	 d’injec

o	corredissa

la	corredissa

ó esquemàtica
dissa (gris). En

ó	de	la	rugos

SO	1302:199

1)	en	funció	

au	
Rugos

[µ

0,02
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8
1,6
3,2
6,3
12,
25
50

motllament i p
cada segons e

														

How	to	definí	

ble	a:	https://

‐to‐define‐dra

cció	 plàstica

a.	Dit	d’una	a

a;	en	cas	de	s

a de l’angle de
groc la direcc

sitat	de	la	su

96	estableix

de	la	precisi

sitat	Ra	
µm]	

25µm	
50µm	
10µm	
20µm	
40µm	
80µm	
6µm	
2µm	
3µm	
,5µm	
5µm	
0µm	

profunditat mà
els nombre de

draft	angle	fo

/nuttltd.com/b

aft‐angle‐for‐t

a	 han	 de	 ten

altra	manera

ser	negatiu	b

e desemmotll
ció de desemm

uperfície	del

x	12	nivells	

ió	requerida

Angl
desemmotll

PC	
‐	
‐	
‐	
‐	
1	
1	
1,5	
2	
4	
6	
10	
‐	

àxima per pol
e grau ISO.1 

or	texture	on	p

blog‐plastic‐m

texture‐on‐pla

nir	 un	 angle

a	cada	paret	

bloquejaria	l

ament (α) d’u
motllament re

	plàstic	i	es	

de	rugositat

a.	

le	de		
lament	α	[º]

ABS	
‐	
‐	
‐	
‐	
0,5	
0,5	
1	
2	
3	
5	
8	
‐	

licarbonat (PC

plàstic	part	de

mold‐injection

astic‐part‐des

e	 de	 sortida

ha	de	tenir	

a	sortida	del

	

una peça plàst
especte la qua

classifica	se

t	 (Ra),	que	v

Profundit
màxima
[mm]	

‐	
‐	
‐	
‐	
1,5	
3,3	
6,5	
12,5	
24	
48	
96	
‐	

C) i ABS, en fun

esign?	[en	línia

n‐

sign	

Memor

a	 relatiu	 a	 l

un	angle	(α

l	motlle.	

tica (vermell) 
al es mesura α

egons	el	tipu

van	de	50µm

tat	
a	

nció de la 

a].	[Consulta:	

ia 

	

a	

α)	

α. 

us	

m	



D

E

r

d

s

E

Disseny	i	valida

En	 les	 cares

rugositat	 m

desemmotlla

sortida.	S’hi	

En	el	nou	co

1. Prim

Sota

later

La	p

del	s

Imat
amb 

La	se

solu

l’altr

sivel

Per	a

Imat

ació	d’una	sivella

s	 no	 visible

mínima.	 Ta

ament,	 ja	 q

ha	d’aplicar	

ncepte	del	p

mera	superf

a	 els	 laterals

rals.	Hi	ha	du

primera	opci

sostre,	deixa

tge 4.43. Secc
angle de dese

egona	via	tra

ció	 comport

ra	es	dismin

lla.	

aquests	mot

tge 4.44. Sego

a	de	cinturó	de	

es	 no	 s’hi	 ap

anmateix,	 a

que	 rascarien

sempre	una

α

polsador	cal	v

fície:	sostre

s	 del	 nou	 so

ues	vies	per	

ó	tracta	d’ap

ant	un	angle	d

ions YZ’. Com
emmotllamen

acta	simplem

ta	 dos	 desav

ueix	la	cobe

tius	es	desen

ona opció: pols

seguretat	il·lum

plica	 cap	 te

aquestes	 no

n	 amb	 la	 s

a	angle	de	de

í 0,5º

verificar	l’an

e,	corredisse

ostre	 es	 gen

solucionar	a

primar	el	so

de	desemmo

	

paració del so
nt (dreta), resp

ment	de	treu

vantatges:	 p

ertura	per	ev

nvoluparà	la	

sador sense e

minada

extura,	 per	

o	 poden	 s

uperfície	 m

esemmotllam

º	

ngle	de	desem

es	laterals

neren	 zones	

aquest	probl

stre	en	la	zo

otllament	m

ostre original 
pecte l’eix Y (g

ure	els	dos	la

per	 una	 ban

vitar	la	sorti

primera	sol

els laterals del

tant	 tenen	

ser	 paral·le

metàl·lica	 del

ment	mínim:

mmotllamen

en	 negatiu	

ema.		

ona	afectada

ínim	respect

(esquerra) am
groc). (Font: p

aterals	del	so

da	 es	 resta	

da	de	llum	a

ució,	amb	el

	

sostre. (Font

una	 superfí

eles	 a	 la	

l	 motlle	 dif

:	

nt	en	dues	su

respecte	 le

a,	és	a	dir,	so

te	l’eix	Y.	

mb la modifica
pròpia) 

ostre.	Tanm

rigidesa	 	 a	

a	través	dels

ls	sostres	ap

t: pròpia) 

4

ície	 llisa	 am

direcció	 d

ficultant‐ne	

(Eq.	4.7)

uperfícies.	

es	 corredisse

ota	els	latera

	

ació del sostre

ateix,	aquest

la	 peça	 i	 pe

s	marges	de	

rimats.	

	 	

45	

mb	

de	

la	

es	

als	

e 

ta	

er	

la	



 

46	

2. Sego

La	 s

desem

d’una

estèt

comp

Angle

Per	 f

princ

aque

Taula

Imatg
princi
pròpi

Com	

sufici

Segon

profu

α=1º

ona	superfíc

superfície	

mmotllamen

a	superfície	

tic.	Es	manti

provar	que	t

e	de	desemm

fer	 la	compr

cipal.	Les	car

esta	direcció:

a 4.7. Angle de

ges 4.45 i 4.46
ipal (línia disc
a). 

es	pot	comp

ient	(α	 1º

ns	 el	 mate

unditat	 màx

º,	la	profundi

cie:	sostre,	m

del	 sostre	

nt,	però	en	a

visible	sí	qu

ndrà	la	textu

tota	la	superf

motllament	o

rovació	es	re

res	del	polsa

:	

e desemmotlla

6. Anàlisi de d
ontínua verda

provar	tot	e

º)	per	ser	fab

erial	 de	 fab

xima	 que	 aq

itat	serà	de	6

motlle	princ

pel	 costa

aquest	cas	re

ue	requereix

ura	que	hi	h

fície	exterior

original:	

α	 1º

ealitzarà	un	

ador		queden

Color	
Verd	
Vermell	
Blau	

ament indicat

esemmotllam
a). A la dreta l

el	sostre	està

bricat	amb	a

bricació	 i	 l’a

questa	 cara	 p

6,5	mm.	

cipal	

at	 exterior	

especte	la	di

x	textura	sup

havia	en	la	p

r	del	sostre	c

anàlisi	de	d

n	indicades	

α		
1º

0º 1
0º

t en colors seg

	

ment del polsa
l’escala de col

à	marcat	en	

aquesta	rugo

angle	 de	 d

podrà	 tenir

també	 re

irecció	princ

perficial	per

eça	original	

compleix	aq

desemmotlla

en	colors	se

º	

gons la direcc

dor (esquerra
lors triada per

color	verd	

ositat.	

esemmotllam

.	 En	 aquest	

equereix	 un

cipal	(eix	X).	

r	obtenir	un	

i	per	tant		n

uest	requisit

ament	segon

gons	la	seva

ió principal. (F

a) segons la di
r realitzar l’an

indicant	que

ment	 podem

cas	 concret

Memor

n	 angle	 d

Al	tractar‐s

bon	resulta

només	caldr

t.	

(Eq.	4.8)	

ns	 la	direcci

a	orientació	

Font: pròpia).

	

irecció 
nàlisi. (Font: 

e	té	un	angl

m	 deduir	 l

t,	 amb	 ABS	

ia 

	

e	

e	

at	

rà	

ó	

a	

 

e	

a	

i	



D

	

Disseny	i	valida

R
Núm

Taula
pròp

Com

Imat
d’aug

ació	d’una	sivella

Rugositat	N	
meros	de	gra

ISO	

N7	

a 4.8. Profund
ia). 

mprovem	que

tge 4.47. Profu
gmentar l’ang

a	de	cinturó	de	

au	
Rug

1

ditat màxima e

e	la	profundi

unditat del so
gle de desemm

	

seguretat	il·lum

gositat	Ra	
[µm]	

1,6µm	

en funció de l

itat	del	sostr

ostre. En cas d
motllament. (F

minada

An
desemmo

PC	
1,5	

a rugositat i l’

re	no	supera

e no complir 
Font: pròpia)

ngle	de		
otllament	α	[

ABS	
1	

’angle de dese

a	la	màxima	p

la profunditat

[º]	
Profun
màx
[mm

6,

emmotllamen

permesa:	

	

t màxima s’ha

4

nditat
ima	
m]	

5	

nt. (Font: 

auria 

	 	

47	



 

F

p

Im
v
n

Im
m

	

48	

Finalment	es

polsador	orig

matge 4.48. V
verd la direcció
necessaris per 

matge 4.49. V
marró fosc. (Fo

s	realitzarà	u

ginal:	

	

Vista isomètric
ó principal i e
la fabricació 

Vista isomètric
ont: pròpia). 

un	anàlisi	de

	

	

ca i vistes proj
n groc les sec
de la peça. (Fo

ca posterior o

e	totes	les	di

jectades amb 
undàries. Cad
ont: pròpia).

on es pot apre

ireccions	de	

 les direccions
da color de les

ciar la nova co

desemmotl

	

	

	

s de desemmo
s cares indica 

	

orredissa afeg

lament	com	

	

	

otllament de 
els motlles i c

gida en les car

Memor

m	es	va	fer	pe

	

la peça; en 
corredisses 

res de color 

ia 

	

el	



D

4

S

L

d

C

e

I
v

C

m

n

4

S

C

d

s

T

Disseny	i	valida

4.2.4.4. Ob

Segons	el	pu

Les	 s

meca

La	comprov

de	diàmetre

Com	 es	 pot

empènyer	el

Imatges 4.50 
vista en secció

Cal	 indicar	

modifica	 la	

normativa	d

4.2.4.5. Sup

Segons	el	pu

La	su

posic

inici

una	

Com	 indica	

direcció	de	m

superfície	on

Tal	com	s’ind

ació	d’una	sivella

bertura de la 

unt	2.26	de	la

sivelles	amb

anisme	amb	

ació	es	reali

e	(groc)	tang

t	 comprovar

l	polsador	i	a

i 4.51. Vista is
ó (dreta). (Fon

que	 aquest

superfície	e

de	la	mateixa

perfície de co

unt	6.2.2.2.	d

uperfície	en	

ció	d’obertur

ial	del	polsad

amplada	no	

la	 norma,	 p

moviment	d

n	fer	les	mes

dica	a	la	ima

À í

a	de	cinturó	de	

sivella 

a	normativa,

b	el	polsador

una	esfera	d

itza	amb	el	m

gent	a	la	vor

r	 la	 bola	 no

alliberar	el	m

somètrica de 
nt: pròpia) 

ta	 comprova

xterior	del	p

a	manera	que

ontacte 

e	la	normati

la	que	s’apli

ra	 i	quan	es

dor:	en	el	cas

inferior	a	15

per	 realitzar

del	polsador.

sures.	

atge	inferior:

4,5

seguretat	il·lum

,	en	el	plec	d

r	 tancat	per	

de	40	mil·lím

mecanisme	d

ra	superior	d

o	 aconseguei

mecanisme.

la sivella tanc

ació	 és	 pura

polsador	 i	p

e	la	sivella	o

iva,	al	plec	d

ica	la	pressió

s	projecti	en

s	dels	polsad

5mm.	

r	 la	 compro

	Seguidame

:	

10
1

minada

de	condicions

una	 carcass

etres	de	diàm

de	la	sivella

de	la	carcass

ix	 entrar	 di

cada amb la l’e

ament	 regla

per	 tant	ha	 l

riginal.	

e	condicions

ó	tindrà	les	s

	un	pla	perp

dors	tancats,

vació	 es	 cre

nt	se’n	proje

450

s:	

sa	no	han	d

metre.	

tancada.	S’h

sa	i	la	superf

ns	 de	 la	 ca

esfera d’obert

amentària.	 E

la	 sivella	 com

s:	

egüents	dim

pendicular	a

,	una	superfí

ea	 una	 supe

ecta	la	cara	p

	

de	permetre	

hi	situa	l’esfe

fície	superio

arcassa	 i	 per

tura de 40mm

En	 el	 nou	 d

mpleix	aque

mensions,	amb

a	 la	direcció	

fície	no	inferi

erfície	 perpe

principal	pe

4

l’obertura	d

era	de	40	mm

or	de	la	tanc

r	 tant	 no	 po

m (esquerra) i 

disseny	 no	 e

est	punt	de	

b	el	botó	en	

de	movimen

ior	a	4,5	cm2

endicular	 a	

er	obtenir	un

(Eq.	4.9)

	 	

49	

del	

m	

ca.	

ot	

	

es	

la	

la	

nt	
2	i	

la	

na	



 

P

Im
s

E

A

r

q

C

p

4

E

e

L

9

50	

Per	tant	es	co

matge 4.52. M
ivella (groc). (

En	el	mateix	

La	 zo

d’aqu

quals

A	part	de	la	r

representatiu

quan	aquesta

Cal	 tornar	 a	

polsador	orig

4.2.4.6. Difu

El	concepte	d

encaixar‐hi	e

Les	 lletres	s’

90%	de	la	se

À

ompleixen	le

Mesures sobre
(Font: pròpia)

punt	de	la	n

ona	d’obertu

uest	color.	Q

sevol	part	de

restricció	d’ú

u	en	el	 func

a	no	està	cor

indicar	 que

ginal.	

usor 

de	polsador	

el	difusor	se	n

han	hagut	d

eva	dimensió

771,82

17,92

es	condicion

e la projecció 
. 

ormativa	es	

ura	de	 la	 siv

uan	el	seien

e	la	sivella	si	a

ús	exclusiu	d

cionament	d

rdada.	

e,	 com	 en	 l’a

escollit	té	un

n’han	de	red

d’escalar	a	p

ó	original.	S’

2	 À

í 15

3	

s	d’àrea	mín

de la superfíc

requereix:

vella	 serà	de

t	estigui	ocu

aquesta	s’ap

del	color	ver

e	 la	 sivella	 i

apartat	 ante

na	senyalitza

duir	les	dime

proporció	–	p

ha	procurat	

í 	

5 	

í

nima	i	ampla

cie en la que s

e	 color	 verm

upat,	es	perm

paga	després	

rmell	en	el	p

il·luminada:

erior,	 aques

ació	més	pet

ensions	man

per	manten

t	reduir‐les	e

	

ada	mínima.

’aplica la pres

mell.	Cap	altr

met	 la	llum	v

que	el	ocupa

olsador,	aqu

	en	 limita	 la

ta	 comprov

tita	respecte

ntenint	el	ma

ir	 la	 forma	

el	mínim	pos

	

ssió en l’obert

ra	part	de	 la

vermella	d’ad

ant	s’hagi	cor

uest	paràgra

a	 il·luminaci

ació	 ja	 es	 co

e	la	original.	

teix	disseny

de	 les	 lletre

ssible,	de	tal

Memor

(Eq.	4.20)	

(Eq.	4.31)	

(Eq.	4.42)	

tura de la 

a	 sivella	 ser

dvertència	e

rdat.		

af	resulta	mé

ió	únicamen

omplia	 en	 e

Per	tant,	pe

y.	

es	–	 fins	a	u

l	manera	qu

ia 

	

rà	

n	

és	

nt	

el	

er	

n	

e	



D

l

s

I
(

R
p
d

	

Disseny	i	valida

les	lletres	cà

ser	fabricabl

Imatges 4.53 
(Font: pròpia)

Respecte	 el	
peces	 d’aut
d’additius	co

ació	d’una	sivella

àpiguen	corr

les;	les	arest

i 4.54. Compa
). 

material	de
tomoció	 ant
olorants.	

a	de	cinturó	de	

rectament	so

tes	d’aquesta

aració del diss

e	 la	peça	 tam
teriorment	

seguretat	il·lum

obre	el	nou	c

a	peça	també

seny del nou d

mbé	s’utilitz
comentades

minada

cos	del	difus

é	han	de	com

difusor (super

zarà	ABS	per
s.	 Es	 deixar

or,	però	no	m

mplir	un	radi

rior) respecte 

r	 les	 seves	 f
rà	 un	 acab

massa	petite

i	mínim	de	0

	

del dissenyat

favorables	p
at	 translúci

5

es	com	per	n

0,2mm.	

originalment

propietats	pe
id	 sense	 l’ú

	 	

51	

no	

t. 

er	
ús	



 

5

5

E

é

in

tr

A

e

q

d

q

A

5

U

a

L

la

p

u

Im

		

1	

52	

5. Estu

5.1. LED 

El	díode	elec

és	 un	 dispos

ntensitat	 de

ravessa	el	dí

Al	 escollir	di

especificacio

quals	 tindrà	

disponibles,	l

que	ha	de	fer

Algunes	de	le

5.1.1. Em

Una	cinta	au

adhesiu	al	se

La	cinta	està	

a	cinta	segon

poden	unir	e

unitat	dispos

matge 5.1. Ex

																							

Future	Light.

https://www

udi òptic

ctroluminesc

sitiu	 semicon

e	 la	 llum	 em

íode.		

ispositius	LE

ns	o	paràm

un	 efecte	 e

les	especific

r.		

es	especifica

paquetame

utoadhesiva	

u	revers	i	es

constituïda	

ns	la	longitu

entre	ells	pe

sa	de	tres	dis

xemple de cint

																						

.	[en	línia]	[Co

w.futurelight.

c 

cent,	conegu

nductor	 d’u

mesa	 és	 apro

ED	per	 aplic

etres.	 	Hi	ha

en	 la	 elecció

acions	del	L

cions	princip

ent 

és	una	placa

s	pot	enganx

	per	unitats	

ud	desitjada.	

r	tancar	el	c

spositius	LED

ta flexible aut

														

onsulta:	12	d'a

co.za/produc

ut	també	com

nió	 P‐N	 que

oximadamen

cacions	part

a	una	variet

	 del	 LED	 us

ED	es	poden

pals	del	LED

a	de	circuit	

ar	fàcilment

independen

Al	tallar	que

circuit	o	bé	e

D	connectats

oadhesiva am

abril	de	2018

cts/rigid‐led‐s

m	LED	(acrò

e	 emet	 llum

nt	 proporcio

ticulars	 és	n

tat	 d’especif

sat	 en	 partic

n	emparellar

D	es	descriue

flexible	amb

t	a	la	majoria

nts	unides	en

eden	els	term

empalmar	a

s	en	sèrie	am

mb dos cables 

].	Disponible	

strip‐15w‐563

ònim	anglès	

m	 quan	 està	

onal	 a	 la	 in

ecessari	 com

ficacions	dife

cular.	 Amb	 t

r	amb	els	req

en	ens	els	ap

b	LED	incorp

a	de	superfíc

n	sèrie,	que	

minals	posit

amb	altres	un

mb	una	resist

	

soldats als se

a:	

30‐chip?varia

de	Light	Em

polaritzat	 e

tensitat	 del	

mprendre’n	

erents,	 cada

tal	 varietat	

quisits	per	l’

artats	següe

porats.	Disp

cies.	

es	poden	se

tiu	i	negatiu	

nitats.	Norm

tència.	

us terminals.1

ant=20967442

Memor

mitting	Diode

en	 directa.	 L

corrent	 qu

les	diferent

ascuna	de	 le

de	 d’opcion

’ús	particula

ents.	

osa	d’un	for

eparar	tallan

exposats	i	e

malment	cad

1 

2951	

ia 

	

e)	

La	

e	

ts	

es	

ns	

ar	

rt	

nt	

es	

a	



D

P

e

c

d

I

5

L

f

l

Disseny	i	valida

Per	l’aplicac

els	 dos	 term

connectat	 a

disponible	d

Imatge 5.2. D

5.1.2. Co

La	 longitud	

fabricat	 el	 d

l’infraroig.	

ació	d’una	sivella

ió	d’aquest	t

minals	 estar

a	 la	 corrent.

dins	de	la	siv

imensions mà

lor 

d’ona	 carac

díode,	 i	 pot	 v

a	de	cinturó	de	

treball	nomé

ran	 units	 en

.	 Les	 dimen

ella.	

àximes per en

cteritza	 el	 c

variar	des	d

	Co
		 Inf
		 V
		 Ta
		
		
		
		 V
		 Ult
		
		
		 B

seguretat	il·lum

és	caldrà	un

ntre	 si,	 me

nsions	 màxi

2,7

4,5

26,3

ncabir l’empaq

color	 de	 la	

de	 l’ultraviol

olor	
fraroig	
Vermell	
Taronja	
Groc	
Verd	
Blau	
Violeta	
traviolat	
Rosa	
Lila	
Blanc	

minada

na	sola	unitat

ntre	 que	 l’a

imes	 de	 la	

	

	

	

quetament LE

llum	 emesa

lat,	 passant	

Longitu
λ

610	
590	
570	
500	
450	
400	

λ
dive
dive
amp

t	per	sivella.

altre	 extrem

cinta	 vindra

	

D. (Font: pròp

a.	 Depèn	 del

per	 l’espect

ud	d'ona	[nm
λ>760	
<	λ	<	760	
<	λ	<	610	
<	λ	<	590	
<	λ	<	570	
<	λ	<	500	
<	λ	<	450	
λ	<	400	
rsos	tipus	
rsos	tipus	
li	espectre	

.	En	un	extre

m	 estarà	 un

an	 marcade

pia). 

l	 material	 a

tre	de	 llum	

m]	

5

em	de	la	cint

nit	 al	 cableja

es	 per	 l’esp

(Eq.	5.1)

(Eq.	5.2)

(Eq.	5.3)

amb	 què	 est

visible,	 fins	

	 	

53	

ta	

at	

ai	

tà	

a	



 

T

C

h

E

d

a

a

E

e

d

a

E

b

s

e

e

D

c

C

4

r

d

	

		

1	

G

2	

3	

54	

Taula 5.1. Colo

Com	s’ha	com

ha	dues	man

El	primer	en

distribució	e

adjacent	entr

aparença.	

El	segon	enfo

en	un	procés

de	 la	 llum	bl

amb	la	llum	g

El	primer	mè

blanca.	Aque

egon,	en	can

eficient.	 A	 m

escollida.	

D’altra	 band

correlacionad

CCT	es	define

4.000K	 i	 a	 b

reproducció	

de	forma	clar

																							

Platt,	Charle

Gravenstein	H

Philips.	¿Cóm

www.lightin

white‐light‐p

Philips.	¿qué	

a:	www.light

mean#	

ors de llum em

mentat	amb	

eres	de	gene

nfocament	co

spectral	que

re	si	 i	barre

ocament	és	m

s	anomenat	f

lava	serà	co

groga,	gener

ètode	result

est	fet	supos

nvi,	es	comb

més	 a	 més	 s

da,	 en	 LEDs

da	(CCT).	La

eix	en	graus	

blanc	 fred	 a	

cromàtica	d

ra	la	senyalit

																						

es;	Jansson,	

Highway	No

mo	se	produce	

ng.philips.com

produced‐by‐

significa	CCT	

ting.phillips.c

mesos segons 

anterioritat

erar	aquest	c

onsisteix	en	

e	resulta	de	

jant	adequa

mitjançant	l’ú

fluorescènci

nvertida	en	

ra	llum	blanc

a	més	comp

sa	una	comp

binen	dos	co

s’obté	 amb	 u

s	 de	 llum	 b

a	temperatu

Kelvin	(K);u

5.000	 K	 o	m

del	LED.3	Per

tzació	de	la	s

														

Fredrik.	(20

orth,	Sebasto

luz	blanca	en	

m.mx/soporte/

leds	

(temperatura

om.mx/sopor

la longitud d’

t	el	color	de	

color.2	

barrejar	 la	

color	blanc

adament	la	q

ús	de	fòsfors

ia.	Per	exem

llum	groga	

ca.	

plex	al	reque

plexitat	afegi

olors	comple

un	 empaque

blanca	 s’ha	

ura	de	color	

una	llum	càli

més.	 Els	 val

r	l’aplicació	p

sivella,	per	ta

015).	Encyclo

opol.	CA	9547

un	LED?	[en	l

/soporte/pre

a	de	color	corr

rte/preguntas

’ona.1 

llum	triat	p

llum	de	div

c.	Situant	LE

quantitat	de	

s	juntament	

mple,	al	afegir

pel	 fòsfor.	

erir	tres	LED

ida	i	un	inco

ementaris	pe

etament	 mé

de	 tenir	 en

defineix	 l’ap

ida	té	uns	2.7

lors	 CCT	 no

present	es	b

ant	entorn	a

opedia	of	El

72:	Maker	M

línia].	[Consul

eguntas‐frecue

relacionada)?	

s‐frcuentes/w

er	il·luminar

versos	LEDs	

EDs	vermells

la	sortida,	 l

amb	un	LED

r	fòsfor	en	e

La	 llum	blav

Ds	com	a	mí

onvenient	d’

er	formar	llu

és	 compacte

n	 compte	 la

parença	de	c

700K,	que	p

o	 indiquen	 r

buscarà	una	

als	4.000K.	

ectronic	Com

Media.	ISBN:	

lta:	DATA].	Di

entes/white‐l

? [en	línia].	[Co

white‐light‐an

r	la	sivella	é

de	colors	p

s,	verds	 i	bla

la	llum	resul

D	de	longitud

l	cos	d’un	LE

va	restant,	a

nim	per	aco

espai	dispon

um	blanca	d

e,	 i	 per	 tant	

a	 temperatu

color	d’un	L

assa	a	blanc	

res	 sobre	 la	

CCT	neutra	

mponents	Vo

978‐1‐449‐3

isponible	a:		

light‐and‐colo

onsulta:	DATA

nd‐colour/wh

Memor

és	el	blanc.	H

per	crear	un

aus	de	 form

lta	blanca	en

d	d’ona	curta

ED	blau,	par

al	barrejar‐s

onseguir	llum

nible.	Amb	e

de	forma	mé

t	 serà	 l’opci

ura	 de	 colo

LED	blanc.	L

c	neutre	a	un

capacitat	 d

que	il·lumin

olume	.	100

33418‐5.	

our/how‐is‐

A].	Disponible

hat‐does‐cct‐

ia 

	

Hi	

a	

a	

n	

a,	

rt	

e	

m	

el	

és	

ó	

or	

a	

ns	

e	

ni	

5	

e	



D

I

5

E

(

f

d

p

E

m

c

l

5

E

b

5

E

d

	

1

2

Disseny	i	valida

Imatge 5.3. Es

5.1.3. Flu

El	flux	llumi

(intensitat	d

font.	El	 flux	

diferents	lon

per	la	font	(f

En	termes	co

més	lúmens

cada	aplicac

lúmens	per	i

5.1.4. Esp

El	 sistema	d

baixa	tensió	

5.1.5. Vid

El	major	ava

de	 les	 fonts

																						

1	Beldeus.	Tem

a:	www.beld

2	 Barcelona	

Disponible	

sirven/	

ació	d’una	sivella

scala de temp

ux lluminós 

inós	d’un	LE

de	llum,	siste

lluminós	es

ngituds	d’on

flux	radiant)

omercials,	e

s,	més	brillan

ió,	és	una	de

il·luminació	

pecificació d

d’il·luminació

d’un	autom

da útil 

antatge	dels	

s	 de	 llum	 tr

																							

mperatura	de	

deus.com/blo

LED	 iluminac

a:	 https://w

a	de	cinturó	de	

peratura de co

ED	s’expressa

ema	internac

s	caracteritz

na	de	la	llum

.	

l	lumen	és	la

ntor.	Tanma

ecisió	subjec

d’espais	inte

de corrent i 

ó	de	 la	 sivel

òbil,	de	12	v

LED	és	la	sev

adicionals	 q

															

color	de	la	luz

og/temperatu

ción.	 ¿Qué	 so

www.barcelon

seguretat	il·lum

olor correlacio

a	generalme

cional),	i	és	u

za	per	conte

m,	enlloc	d’inv

a	variable	m

ateix	no	hi	h

ctiva.	De	form

eriors	en	hab

tensió 

lla	 estarà	 co

volts.	

va	llarga	vid

que	 redueixe

uz.	Qué	son	los

ura‐de‐color‐d

on	 los	 Lúmen

naled.com/blo

minada

onada.1 

ent	en	lúmen

una	mesura	d

mplar	 la	sen

volucrar	tot

més	rellevant

ha	un	valor	c

ma	orientativ

bitatges.2	

onnectat	a	u

da	útil	i	la	res

en	 el	 flux	 ll

s grados	Kelvin

de‐la‐luz‐que‐

nes	 y	 para	 q

og/informaci

ns	(lm),	unit

de	la	potènc

nsibilitat	var

a	la	radiació

t	en	la	selecc

correcte	en	l

va,	s’utilitzen

un	circuit	 ali

sistència	a	le

uminós	 i	 fin

n	[en	línea].	[C

‐son‐los‐grado

ué	 sirven?	 [e

on‐led/que‐so

tat	derivada	

cia	lluminosa

riable	de	 l’u

ó	electromag

ció	de	compo

la	selecció	d

n	uns	valors

imentat	per	

es	vibracions

nalment	 es	

Consulta:	DAT

os‐kelvin/	

en	 línia].	 [Co

on‐lus‐lumen

5

de	la	cande

a	emesa	per	

ull	humà	a	 le

gnètica	emes

onents	LED.	

de	lúmens	pe

s	de	300	a	80

la	bateria	d

s.	A	diferènc

trenquen,	 e

TA].	Disponib

nsulta:	 DATA

nes‐y‐para‐qu

	 	

55	

	

la	

la	

es	

sa	

A	

er	

00	

de	

ia	

els	

ble	

A].	

ue‐



 

p

fl

r

v

e

A

s

a

s

s

G

d

5

L

r

o

c

E

a

 I

		

1	

56	

productes	LE

lux	lluminós

reduït	un	30%

vida	L70	i	es	

equivalent	a	

Aquests	valo

ivella	de	cin

abans	d’exha

emiconduct

’apaguen).	

Gràcies	a	aqu

del	LED;	tots	

5.1.6. Índ

L’índex	de	re

reproduir	fid

o	 ideal.	Els	 ll

colors,	com	a

En	l’aplicació

a	indicador	i	

Imatge 5.4. Ex

																							

Tech	Sensitiv

https://tech

ED	no	es	tre

s	es	redueix	

%,	és	a	dir,	q

mesura	en	h

5,7	anys	de	l

rs	de	temps

nturó	de	seg

aurir	la	vida	

tors	 i	 la	 seva

uesta	situaci

es	troben	di

ex de repro

eproducció	c

delment	els	c

lums	amb	u

ara	la	fotogra

ó	de	la	sivell

no	com	a	fon

xemple de pu

																						

ve.	CRI:	unde

hsensitive.com

nquen	per	r

amb	el	tem

quan	hi	hagi

hores.	Aques

llum	durant	

	estan	en	un

uretat	il·lum

útil	del	LED

a	vida	útil	 n

ó	d’avantatg

ins	del	marg

oducció crom

cromàtica	és

colors	de	div

un	IRC	eleva

afia	i	el	cinem

a	resulta	un	

nt	de	llum	pe

ntuacions IRC

														

erstanding	the

m/cri‐underst

regla	genera

ps.	La	conve

i	un	70%	de

sta	vida	útil	

24	hores	al	

n	ordre	de	m

minada.	La	si

	haurà	acab

no	 es	 veu	 af

ge	és	un	parà

ge	requerit.

màtica (IRC)

s	una	mesur

versos	objec

t	són	necess

ma.	

paràmetre	p

er	altres	apli

C típiques per 

e	Color	Rende

anding‐the‐co

al	de	forma	i

enció	norma

e	flux	llumin

està	entorn	

dia.	

magnitud	sup

ivella	s’il·lum

at	la	pròpia	

fectada	pel	 n

àmetre	que	n

) 

ra	de	la	capa

ctes	en	comp

saris	en	apl

poc	rellevan

icacions.	

llum LED.1 

ering	 Inde.	 [en

olor‐renderin

nesperada.	E

al	és	mesura

ós	restant.	A

les	50.000	h

perior	al	req

minarà	de	fo

vida	útil	de	

nombre	de	v

no	cal	tenir	e

acitat	que	u

paració	amb	

icacions	on	

nt	al	utilitzar

n	 línia].	 [Cons

ng‐index	

El	que	succe

r	la	vida	d’o

Això	es	cita	s

hores	(orien

uerit	per	l’ap

orma	molt	pu

l’automòbil	

vegades	que

en	compte	p

na	font	llum

una	font	de	

són	molt	 im

r	la	il·lumina

	

sulta:	DATA].

Memor

eeix	és	que	e

on	el	flux	s’h

sovint	com	l

ntatiu),	temp

plicació	de	l

untual	i	mol

(els	LED	só

e	 s’encenen	

per	la	selecci

minosa	té	pe

	llum	natura

mportants	el

ació	LED	com

.	Disponible	a

ia 

	

el	

a	

a	

ps	

a	

lt	

n	

i	

ó	

er	

al	

ls	

m	

a:	



D

5

S

u

	

I

T

T

C

E

8

q

	

1

2

Disseny	i	valida

5.1.7. LED

Seguint	 els	

utilitzar	en	e

Iden
Fabr

Imatge 5.5. Im

Taula 5.2. Ide

Taula 5.3. Esp
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8mm)	que	e

que	emeten	

																						

1	Fitxa	tècnica
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cinturons	 de

recolzen	esti

Estats	Units.	
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 Tran
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µF	es	comen

va	el	primer

que	també	

un	breu	inst

entre	en	tall

en	 junts	per

.	

ermet	 que	 e

vés	del	LED

termitent	grà

fins	que	en	p

els	 compon

tori	 de	 cint

cinta	autoad

en	sèrie.		

pròpia) 

nça	a	acumu

r	transistor	B

comença	a	

tant	després

l.	En	resum,	

r	carregar	el

el	 MOSFET	 2
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Com	només	e

a	resistència
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7. Anà

En	aquest	tr
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Conclus

A	nivell	pers

en	 l’ús	 de	 p
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El	primer	es

S’ha	 triat	 el
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Description 

Illuminated Seat Belt Buckle 

Background Art 

[0001] The present invention relates to an illuminated buckle for vehicle seatbelt 

systems and, in particular, to an illuminated text inscription, graphic 

representation or any shape in the release button suitable for the seatbelt 

systems provided on front and rear seats of the vehicle. 

[0002] Seat belt systems are provided on the seats of a vehicle for restraining the 

body of the occupant in the case of collision and for protecting the 

occupant from secondary impacts with internal parts of the vehicle. A seat 

belt is usually placed over the body by inserting a tongue on the belt into a 

buckle attached to the vehicle. At night and in other poorly illuminated 

conditions it is frequently difficult to locate the buckle. 

[0003] Therefore it has been proposed in the prior art to provide an illuminating 

device in the buckle to illuminate and help finding it easily in poorly 

illuminated conditions. 

[0004] For example, the patents US 19960747165 A (TRW INC [US]; TRW 

VEHICLE SAFETY SYSTEM INC [US]) 08/11/1996 , US 20100899050 A 

(GRIFFIN JOHN A) 06/10/2010 ,  WO 201580144 A (VOLKSWAGEN AG 

[DE]) 17/12/2015 describe inventions which illuminate the edge or the 

edges of the release button.  

Disclosure of Invention 

[0005] An object of the present invention is to provide an illuminated buckle for a 

seat belt system which can be easily seen and located. A faster location of 

the release button could be very useful in emergencies. 

[0006] The foregoing and other objects of the invention are attained by the 

provision of illuminating the buckle release button of a seat belt system in 

which an illuminating source is incorporated into the buckle and 

transferred to a text inscription, a graphic representation or any shape in 

the release button which light can pass through it. 
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[0007] The main body of the release button (usually red button) is made of 

opaque plastic which would not allow the light pass through it. However 

the inscription is made of transparent or semi-transparent plastic, so the 

light beam which comes from the light source can pass through it. The 

main goal of this invention is to illuminate the inscription of the release 

button. 

[0008] It is easy to illuminate the buckle in this way, because it is not necessary to 

add new parts to the buckle like other patents mentioned above do. In this 

invention it is only necessary to modify the existing parts, and obviously 

add a source light. 

[0009] For a better understanding of the invention, reference may be made to the 

following description of exemplary embodiments, taken in conjunction with 

the accompanying drawings. 

Brief Description of Drawings 

[0010] Fig.1 is a perspective view of a first embodiment of an illuminated buckle 

according to the present invention. 

[0011] Fig. 2 is a partial schematic view of back of the release button with the 

light source. 

[0012] Fig. 3 is an exploded view showing the release button, the light source and 

the buckle main body. 

[0013] Fig. 4 is a partial schematic view of back of the release button with the 

diffuser placed and the light source. 

[0014] Fig. 5 is an exploded view showing the button, the diffuser, the LED and 

the buckle main body. 

Mode(s) for Carrying Out the Invention 

[0015] As shown in Fig. 1, the buckle comprises a buckle main body (housing) 

having two pieces (1a) and (1b) for covering all sides except the front side 

which is covered by the release button (2). A light beam comes out of the 

Illuminating source placed in the buckle and reaches the release button 

surface. This is schematically shown in Fig.1 means a “PRESS” inscription 

and it is also valid for any other text inscriptions, graphic representations 

or shapes (3). 



 

PatXML 3/5 AES Engineering Barcelona 

[0016] In the embodiment of Fig. 2, the shown release button (2) is a single part 

which is made of a 2-component injection moulding plastic. The main body 

of the release button (usually red button) is injected in opaque plastic, 

which does not allow the light pass through it, and the release button 

inscription is injected in transparent or semi-transparent plastic, which 

allows the light pass through it. 

[0017] The plastic of the inscription of the release button must diffuse the light 

which comes out of the light source (4). Thank this part a harmonious and 

homogeneous light can be guaranteed. For this reason, it is preferably to 

use a semi-transparent plastic in the moulding process for obtaining a 

harmonious and homogeneous light through the text inscription, graphic 

representation or shape in the release button. The light source (4) could 

be a LED connected to the electrical system of the seat belt buckle. The 

small size of the LED makes it easy to position it into the buckle. The LED 

is fixed in the inside of the buckle. 

[0018] Fig. 3, is an exploded view which shows the main parts of the invention. 

The lighting source (4) is fixed in buckle main body (1a), (1b) and it is 

connected with the electrical circuit of the seat belt buckle. 

[0019] It is also possible to carry out the invention in a similar way, like it is 

represented in the embodiment of Fig. 4. The release button is now made 

only of opaque plastic and there is no material on the inscription. A diffuser 

(5) is attached to the back of the release button (2) and consists of a 

transparent or semi-transparent part, preferably made of plastic. Thank 

this diffuser a harmonious and homogeneous light can be guaranteed and 

seen through the text inscription, graphic representation or shape. When 

the light comes out of the light source (3), preferably a LED, the light can 

only pass through the diffuser (5) and the text inscription, graphic 

representation or shape in the release button (2) is illuminated and can be 

easily seen. 

[0020] Fig 5. Is an exploded view which shows the main parts of the invention. 

The lighting source (4) is attached to the buckle main body (1a) (1b) and it 

is connected with the electrical circuit of the seat belt buckle. 

References 
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Claims 

Claim 1. An illuminated buckle for a seat belt system including a housing 

containing a latch mechanism which releasibily locks a seat belt tongue in said 

housing, with a light source located into the buckle and connected to the 

buckle electrical system. 

Claim 2. An illuminated buckle according to Claim 1 wherein said release 

button is the illuminated part of the buckle. 

Claim 3. An illuminated buckle according to Claim1 and Claim 2 wherein said 

release button contains a text inscription, graphic representation or shape in its 

surface, which allows the light beam coming out of the said light source pass 

through it.
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Abstract 

This invention helps to easily find the vehicle seat belt buckle in darkness or poorly 

illuminated conditions thank to a light source placed into the buckle, which illuminates a 

text inscription, graphic representation or shape in the release button. This system 

provides also a better interior design.  
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Drawings 
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Improved protection for rear passengers 

 

New milestone of technology:  

active seat-belt buckle  

• Enhanced safety: belt slack reduced 

• Enhanced comfort: buckling up simplified 

• Enhanced PRE-SAFE®: reversible belt tensioning in the rear, too  

Stuttgart – Active seat-belt buckle is a new innovation for the rear seats 

which is currently under development by safety pioneer Mercedes-Benz 

and will shortly go into series production in one of the Stuttgart 

manufacturer's luxury-segment models. An electric motor extends and 

retracts the seat belt buckle automatically. In this way, the belt slack in 

the area of the pelvis and thorax can be reduced and passengers are 

secured more firmly in sideways and lengthways directions. Active seat-

belt buckle fits in with Mercedes-Benz's integrated safety concept. In 

keeping with an all-embracing approach to safety, this concept covers all 

phases of automotive safety: from safety during driving through safety in 

hazardous situations and protection in the event of an accident to 

minimisation of the consequences of accidents. 

The innovation is typically Mercedes-Benz, improving safety and comfort 

in one. Fastening seat belts in the rear is also made much simpler: the 

seat belt buckle emerges from the upholstery when the rear doors are 

opened and is provided with an illuminated insertion slot. Simplifying use 

of the seat belt in this manner may increase the percentage of rear 

Press Information 

7 February 2012 
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Page 2 passengers who buckle up. The innovation also makes it easier to assist 

children or people who require help in fastening their seat belts.  

Active seat-belt buckle is also integrated in the PRE-SAFE® preventive 

safety system. This means that whenever PRE-SAFE® becomes active in 

critical driving situations or when a critical distance from other objects is 

detected, reversible belt tensioning is also effected in the rear via the 

active seat-belt buckle function. The restraint system and the passengers 

are thus better prepared for a possible accident situation. Active seat-belt 

buckle complements the pyrotechnic belt tensioning which has featured 

as standard on all outer rear seats in Mercedes-Benz vehicles for many 

years now. This pyrotechnic system is triggered in the event of actual 

impact. 

The Mercedes safety experts have developed active seat-belt buckle 

using detailed computer models of the human body, as dummies are only 

able to simulate the human pelvic system along very rough lines. 

"Active seat-belt buckle is another element of our 'PRE-SAFE®' concept, 

which is intended to provide our customers with optimum protection in 

real accident scenarios," stresses Prof. Dr. Ing. Rodolfo Schöneburg, 

Head of Passive Safety and Vehicle Functions at Mercedes-Benz Cars. 

"After all, we aim to offer a high standard of safety not only in all model 

series, but also in all seats." Active seat-belt buckle has also been 

developed with an eye on new markets in which the level of occupied rear 

seats is up to 30 percent – markedly higher than in Europe. "In the rear of 

premium saloons in particular, passengers tend to sit  

in particularly relaxed positions in the generous space which is available," 

explains Schöneburg.  "Active seat-belt buckle as part of PRE-SAFE® 

unlocks the full potential of the on-board restraint systems." 

Integration in the vehicle's PRE-SAFE® system 

Active seat-belt buckle is a moving belt buckle which can be extended by 

70 millimetres and retracted by 40 millimetres via an electric motor. The  

belt buckle is attached via a cable to a spindle nut which runs on a 
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Page 3 spindle, translating the electric motor's rotary movement into a linear 

movement.  

The following functions are carried out by means of this movement: 

 Seat belt reminder/easier fastening of the seat belt: Active 

seat-belt buckle is provided with an illuminated insertion slot, attracting 

the occupants' attention to the buckle. Particularly in the dark, the belt 

buckle is easier to find and to connect with the seat belt tongue. In 

addition, the belt buckle is extended by 70 millimetres when occupants 

enter the rear of the vehicle, to facilitate fastening of the seat belt. In 

extended state the belt buckle is more readily accessible and it is 

easier to insert the belt tongue. Both functions are activated when the 

doors are opened by passengers entering the rear of the vehicle. 

 Minimised belt slack: after the belt has been inserted, the belt 

buckle returns to its original position. This reduces any belt slack in the 

area of the pelvis and thorax, and the belt fits correctly in the pelvis 

area. 

 PRE-SAFE® function for rear occupants: Active seat-belt buckle 

is fully integrated in the vehicle's PRE-SAFE® system. Whenever PRE-

SAFE® becomes active in critical driving situations or when a critical 

distance from other objects is detected, reversible belt tensioning is 

also effected in the rear via the active seat-belt buckle function. The 

restraint system and the passengers are thus better prepared for a 

possible accident system. In contrast to its extended position to 

facilitate fastening of the seat belt, the belt buckle is retracted by 

approx. 40 millimetres. This reversible function increases the belt 

tensioning on the occupant by up to 80 millimetres. In addition, the belt 

buckle branches off at a lower point at the occupant's hip. This reduces 

the risk of the pelvis pushing through under the belt. Securing the 

occupants more effectively in this way reduces the stress to which they 

are exposed in the event of an accident. Active seat-belt buckle is set 

to replace the pyrotechnic belt tensioning which has featured as 
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Page 4 standard in Mercedes-Benz vehicles for many years now. This 

pyrotechnic system is triggered in the event of actual impact. 

 POST-SAFE functionality: to facilitate the rescue of occupants 

and to assist rescue personnel or the occupants themselves in 

unbuckling the seat belts, the belt buckle is extended once again as 

soon as the doors are opened by rescue personnel or the occupants 

themselves after the system has detected a crash and verified that the 

vehicle is stationary, provided that the on-board electrical system is 

intact. The raised belt buckle position allows better access from inside 

the vehicle, while illumination of the buckle draws attention to the belt's 

opening mechanism. 

In keeping with Mercedes-Benz's integral safety concept, active seat-belt 

buckle covers all four areas of automotive safety – "Safe driving", "In the  

event of danger", "In an accident" and "After an accident". 

Virtual human model as an unconventional development tool 

The Mercedes-Benz safety experts have developed active seat-belt 

buckle  

with the aid of virtual human models, which provide a clearer picture of 

what happens to a vehicle's occupants in an accident than crash-test 

dummies. These digital models simulate not only the human body's outer 

form, but  

also its internal structures, such as bones and soft tissue.  

"All the crucial biological features of humans – joints, muscles, tendons, 

ligaments, bones – can only be simulated in very rough terms with 

dummies," explains Dr Hakan Ipek, expert for virtual human models at 

Mercedes-Benz. "Some seated positions, such as when a rear passenger 

is dozing and the belt does not pass over the pelvis in the correct manner, 

simply cannot be recreated with a dummy," he adds by way of example.  
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Page 5 With virtual human models, the biomechanical characteristics of the 

human body are simulated in detail on a computer, enabling examination 

of the stress to which the model is exposed in a virtual crash test. 

 
 
 
 
Contact: 
 
Norbert Giesen, tel.: +49 (0)711 17-76422, norbert.giesen@daimler.com 
 
Further information about Mercedes-Benz is available online: 
www.media.daimler.com and www.mercedes-benz.com 
 
 

mailto:norbert.giesen@daimler.com
http://www.media.daimler.com/
http://www.mercedes-benz.com/


 

A

s
	

76	

Annex 

segureta

C.  Pate

at il∙lum

ent  de 

minat. 
	

Volkswwagen,  sobre  el  cint

Annexo

turó  de

os 

	

e 



















D

A

Disseny	i	valida

Annex D

ació	d’una	sivella

D. Fitxa 

a	de	cinturó	de	

tècnica 

seguretat	il·lum

del clip

minada

p del cabblejat. 

7

	 	

77	



Application Information

 To fix one or more wires to a panel edge
 The panel clip contains a metal part to ensure best performance
 Available in different configurations to cover most fixing layout
 See also the product family: Edge Mounting Cable Ties

Details :

Panel thickness (F) 1,5->2,5

Tube capacity Mult i

Tube diameter (Ø D1) 3->13

Length x Width (lxb) 25,1x13

Height (h) 23,9

Material polyoxymethylene-Black | Carbon Steel-Zinc Nickel

Carton quantity 750

Edge Mounting Cable Clips - 132068001

ARaymond Industrial e-catalog

You need something specific? Contact us www.araymond-industrial.com

“ARaymond”, “ARaymond branches”, “facility”, “we”, “our”, “us”, “the company”, “the group”, “subsidiary(ies)”, “ARaymondcompany”, “ARaymond Network” refers, in this Catalogue, to ARAYMOND INDUSTRIAL, S.L., located in Ctra. de ManresaBerga Km. 0,5 – 08272 Sant Fruitos De Bages, Barcelona, Spain, registered in
Registro Mercantil de Barcelona under theregistration number: Tomo 43761 Folio 163 Hoja B437597, which is an independent company and is the editor of thisCatalogue and that is responsible for this Catalogue (hereinafter referred to as “ARaymond”).“Catalogue” means the information and any materials available in this
Catalogue including, without any limitation,texts, figures, pictures, datasheets, product descriptions etc.“Service(s)” refers, in this Catalogue, to services expressly defined on a case by case basis in a dedicated agreementsigned by ARaymond.“Quality” means, in this Catalogue, the conformity of a product to the PPAP
drawing.“Safety” and/or “safe” means, in this Catalogue, the conformity of a product to the PPAP drawing.“Requirement(s)” means, in this Catalogue, the PPAP drawing.THIS CATALOGUE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN AGREEMENT OF ANY KIND. THIS CATALOGUE DOES NOTCONSTITUTE A
TECHNICAL NOTE. THE CATALOGUE IS PROVIDED «AS IS» AND ONLY FOR EVALUATION PURPOSE.THIS IS A MARKETING MATERIAL ONLY. IN THE EVENT THAT YOU WOULD BE INTERESTED BY ONE OF THE PRODUCTIN THIS CATALOGUE, PLEASE SEND A REQUEST FOR QUOTATION TO
ARAYMOND. ARAYMOND WILL THEN SEND ANOFFICIAL OFFER WITH THE DRAWING OF THE PRODUCT, THE PRICE, DELIVERY TERMS AND THE APPLICABLE TERMS ANDCONDITIONS. ONLY THE ARAYMOND OFFER AND ARAYMOND TERMS AND CONDITIONS ATTACHED TO THIS OFFERWILL BE
LEGALLY BINDING.ARaymond makes no warranty or representation whatsoever regarding the Catalogue, its use or its suitability to meetspecific needs.ARAYMOND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ACCURACY,RELIABILITY, NOVELTY,
COMPLETENESS, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF THECATALOGUE, NOR THAT WILL ITS USE NOT INFRINGE ON ANY THIRD PARTY’S RIGHTS.ARaymond is not liable for any incidental, consequential or special damages of any kind due to the use of theCatalogue.The
Catalogue and/or its contents is copyrighted works of ARaymond and may be also protected by trademark laws,patent laws or other laws. All other copyrights, trademarks or patents not owned by ARaymond are the property oftheir respective owners. The only use permitted is to consult the Catalogue. Any rights not
expressly granted herein arereserved. Except as expressly specified in these terms, nothing contained herein shall be construed as conferring anylicense or right of any copyright, trademark, patent, or any proprietary rights. Any unauthorized use of this Cataloguemay violate rights, and so, ARaymond or any third party
concerned may claim any damages or losses suffered.This Catalogue is dated of May 2014.If you need further information, please contact ARaymond.

1/1

http://fastening.araymond-industrial.com/catalog/materials/
http://fastening.araymond-industrial.com/catalog/
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ACH CONNECTOR
1.2mm pitch/Disconnectable Crimp style Wire-to-wire connectors

1.
85

6.8

This is the wire-to-wire connector for DC
power supply compatible with the ACH
connector for PC board.

Specifications –––––––––––––––––––
• Current rating:  2A AC, DC
• Voltage rating:  50V AC, DC  
• Temperature range:  -25˚C to +85˚C

(including temperature rise in applying
electrical current)

• Contact resistance:  Initial value/ 10m Ω max. 
After environmental testing/ 20m Ω max. 

• Insulation resistance:  100M Ω min. 
• Withstanding voltage:  500V AC/minute 
• Applicable wire:  Conductor size/ AWG #30 to #28

Insulation O.D./ 0.5 to 0.63mm
* Compliant with RoHS.
* Refer to "General Instruction and Notice when using 

Terminals and Connectors" at the end of this catalog.
* Contact JST for details.

Standards–––––––––––––––––––––––
0 Recognized E60389

1Certified LR20812

• Connector for DC power supply
• Common use with the existing socket contact

of ACH connector



2

ACH CONNECTOR

0.
6

2.95
1.45

0.71.2

0.
8

0.
8

0.
95

4.05
1.45

0.7 1.25
2.3

Q’ty / reel
Applicable wire

mm2 AWG #
Model No.

Material and Finish

Copper alloy, nickel-undercoated, gold-plated

0.05～0.08 30～28 30,000

Insulation O.D. 
(mm) 
 

0.5～0.63

Plug contact Socket contact

SACHP-003G-P0.2 SACH-003G-P0.2

SACHP-003G-P0.2

Contact Crimping
machine Crimp applicator with dies

AP-K2N
MK/SACHP-003-02 

－ 

Crimp applicator Dies

MKS-L-10-3 

－ 

APLMK SACHP003-02 

－ 

Applicator

SACH-003G-P0.2

Contact Crimping
machine Crimp applicator with dies

AP-K2N
MK/SACH-003-02 

－ 

Crimp applicator Dies

MKS-L-10-3 

－ 

APLMK SACH003-02 

－ 

Applicator

Model No.
Q’ty / box

Material

PBT, UL94V-0, natural (white)

1,000

Plug housing

ACHTP-02V-S

Socket housing

ACHTR-02V-S

RoHS compliance
2

1.
2
3.
2

2.25

Circuit No.1 mark

5.25

3.
8

3.
2

1.
2
2.
6

1.
2

3.5

1.
85

Circuit No.1 mark

RoHS compliance

Contact

Housing

Plug contact Socket contact

Plug housing Socket housing



D

A
	

Disseny	i	valida

Annex F

ació	d’una	sivella

F. Fitxa t

a	de	cinturó	de	

tècnica d
	

seguretat	il·lum

del LED.

minada

. 

7

	 	

79	



25mm1”

/ ”1
8

3.
5m

m

/ ”3
8 9mm

Product SKU Color*
(CCT)

Watts / foot
(Meter)

Lumens / foot
(Meter)

Luminous efficay
(Lumens / Watt)

CRI Gamut Score Rg
(Color Sat.)

Relative Fidelity
Score (RF)

UB-SS-24K 2400K 4.4 W/ft
14.4 W/m 340 lm/ft (1,115 lm/m) 77 lm/W 82 91.8 82.4

UB-SS-27K 2700K 4.4 W/ft
14.4 W/m 344 lm/ft (1,128 lm/m) 78 lm/W 83 92 82.6

UB-SS-30K 3000K 4.4 W/ft
14.4 W/m 335 lm/ft (1,009 lm/m) 76 lm/W 82 94.8 81.9

UB-SS-42K 4200K 4.4 W/ft
14.4 W/m 350 lm/ft (1,148 lm/m) 80 lm/W 82 96.3 80.4

UB-SS-62K 6200K 4.4 W/ft
14.4 W/m 366 lm/ft (1,200 lm/m) 83 lm/W 81 95.8 78.5

*CCT may be +/- 100K but always ordered from the same bin and will present no noticeable differences perceived by the human eye.

16

UltraBright™ Slim Series 

Some spaces are too narrow to accommodate standard 
width strip lights.  With a width of only 3.5mm, the Slim 
Series is ultra-thin allowing you to add light to even more 
spaces. It is one of the thinnest LED strip lights on the 
market. These strips can easily be hidden from view and are 
great for providing elegant, discreet lighting.

Specifications

Features
• High CRI of 80+
• Fully Dimmable
• 120° Beam Angle
• Efficiency up to 83 lm/W
• High quality 3014 SMD LEDs
• 3M VHB 4930 adhesive backing for a long lasting bond
• Single BIN LED selection to ensure color consistency (3-Step MacAdam)
• Maximum Length in Series 9ft 10in (3m)
• 12V DC Input (24V special order)
• Can be cut every 1“ (25.4mm)
• Thick double layer 2oz copper PCB for excellent thermal management
• Short LED pitch of 3/8“ (9mm)
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VHB™ Tapes
Technical Data November 2015

- 1 -

Product Description:
3M™ VHB™ Tapes provide the convenience and simplicity of a tape fastener and are ideal for use in many interior and exterior bonding 
applications. In many situations, they can replace rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners.

These 3M™ VHB™ Tapes are made with acrylic foam which is viscoelastic in nature. This gives the foam energy absorbing and stress 
relaxing properties which provides these tapes with their unique characteristics. The acrylic chemistry provides outstanding durability 
performance.

These tapes utilize a variety of specific foam, adhesive, color and release liner types to provide each product/family with specific features. 
These features can include adhesion to specific or a broad range of materials, conformability, high tensile strength, high shear and peel 
adhesion, resistance to plasticizer migration, and UL746C recognition. All 3M™ VHB™ Tapes have excellent durability and excellent 
solvent and moisture resistance.

The tapes included in this data page represent products most commonly used by customers. Please refer to “3M™ VHB™ Tape Specialty 
Tapes” technical data sheet for additional 3M™ VHB™ Tapes that may be required in special circumstances.

(P) or (F) after the product number designates that both a paper and film liner product version are available. [e.g. 4941 (paper liner) and 4941F (film liner), 5915 (film 
liner) and 5915P (paper liner). See page 2 for specific details.

3M™ VHB™ Tape Products

4941 Family

This family utilizes multi-purpose acrylic adhesive on both sides of 
a conformable adhesive foam core. The adhesive provides excellent 
adhesion to a broad range of high and medium surface energy 
substrates including metals, glass, and a wide variety of plastics, as 
well as plasticized vinyl. The conformable adhesive foam core provides 
good contact, even with mismatched substrates. The combination of 
foam strength, conformability, and adhesion makes this family one of 
the most capable all-around 3M™ VHB™ tapes.

 Tape Number Color Thickness in (mm) 

 4919F Black 0.025 (0.6) 
 4926 Gray 0.015 (0.4)
 4936(F) Gray 0.025 (0.6)
 4941(F) Gray 0.045 (1.1)
 4947F Black 0.045 (1.1) 
 4956(F) Gray 0.062 (1.6)
 4979F Black 0.062 (1.6)
 4991 Gray 0.090 (2.3)
 4991B Black 0.090 (2.3)

RP Family

This family utilizes multi-purpose acrylic adhesive on both sides 
of a conformable adhesive foam core. The adhesive provides good 
adhesion to a broad range of high and medium surface energy 
substrates including metals, glass, and a wide variety of plastics.  
The conformable adhesive foam core provides good contact, even  
with mismatched substrates

 Tape Number Color Thickness in (mm) 
 RP16(F) Gray 0.016 (0.4)
 RP25(F) Gray 0.025 (0.6)
 RP32(F) Gray 0.032 (0.8)
 RP45(F) Gray 0.045 (1.1)
 RP62(F) Gray 0.062 (1.6)

5952 Family

This family utilizes modified acrylic adhesive on both sides of a very 
conformable adhesive foam core, providing adhesion the broadest 
range of substrates, including most powder coated paints.

 Tape Number Color Thickness in (mm) 

 5906 Black 0.006 (0.15)
 5907 Black 0.008 (0.20)
 5908 Black 0.010 (0.25)
 5909 Black 0.012 (0.30)
 5915(P) Black 0.016 (0.4)
 5915WF White 0.016 (0.4)
 5925(P) Black 0.025 (0.6) 
 5925WF White 0.025 (0.6) 
 5930(P) Black 0.032 (0.8)
 5930WF White 0.032 (0.8)
 5952(P) Black 0.045 (1.1)
 5952WF White 0.045 (1.1) 
 5958FR Black 0.040 (1.0)
 5962(P) Black 0.062 (1.6)
 5962WF Black 0.062 (1.6)
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©  Semiconductor Components Industries, LLC, 2007

March, 2007 − Rev. 3
1 Publication Order Number:

BC556B/D

BC556B, BC557A, B, C,
BC558B

Amplifier Transistors

PNP Silicon

Features

• Pb−Free Packages are Available*

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Collector - Emitter Voltage
BC556
BC557
BC558

VCEO
−65
−45
−30

Vdc

Collector - Base Voltage
BC556
BC557
BC558

VCBO
−80
−50
−30

Vdc

Emitter - Base Voltage VEBO −5.0 Vdc

Collector Current − Continuous
Collector Current − Peak

IC
ICM

−100
−200

mAdc

Base Current − Peak IBM −200 mAdc

Total Device Dissipation @ TA = 25°C
Derate above 25°C

PD 625
5.0

mW
mW/°C

Total Device Dissipation @ TC = 25°C
Derate above 25°C

PD 1.5
12

W
mW/°C

Operating and Storage Junction
Temperature Range

TJ, Tstg −55 to +150 °C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic Symbol Max Unit

Thermal Resistance, Junction−to−Ambient R�JA 200 °C/W

Thermal Resistance, Junction−to−Case R�JC 83.3 °C/W

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum
Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended
Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the
Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.

http://onsemi.com

COLLECTOR

1

2

BASE

3

EMITTER

See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 6 of this data sheet.

ORDERING INFORMATION

1 2
3

1
2

BENT LEAD
TAPE & REEL
AMMO PACK

STRAIGHT LEAD
BULK PACK

3

TO−92
CASE 29
STYLE 17

MARKING DIAGRAM

BC
55xx

AYWW �

�

xx = 6B, 7A, 7B, 7C, or 8B
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
� = Pb−Free Package

(Note: Microdot may be in either location)
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©  Semiconductor Components Industries, LLC, 2011

April, 2011 − Rev. 8
1 Publication Order Number:

2N7000/D

2N7000G

Small Signal MOSFET
200 mAmps, 60 Volts
N−Channel TO−92

Features

• AEC Qualified

• PPAP Capable

• This is a Pb−Free Device*

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Drain Source Voltage VDSS 60 Vdc

Drain−Gate Voltage (RGS = 1.0 M�) VDGR 60 Vdc

Gate−Source Voltage
− Continuous
− Non−repetitive (tp ≤ 50 �s)

VGS
VGSM

±�20
±�40

Vdc
Vpk

Drain Current
− Continuous
− Pulsed

ID
IDM

200
500

mAdc

Total Power Dissipation @ TC = 25°C
Derate above 25°C

PD 350
2.8

mW
mW/°C

Operating and Storage Temperature
Range

TJ, Tstg −55 to +150 °C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic Symbol Max Unit

Thermal Resistance, Junction−to−Ambient R�JA 357 °C/W

Maximum Lead Temperature for
Soldering Purposes, 1/16″ from case
for 10 seconds

TL 300 °C

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum
Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended
Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the
Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.

D

G

N−Channel

S

1
Source

3
Drain

2
Gate

200 mAMPS
60 VOLTS

RDS(on) = 5 �

See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 2 of this data sheet.

ORDERING INFORMATION

http://onsemi.com

MARKING DIAGRAM
AND PIN ASSIGNMENT

2N
7000

AYWW �

�

A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
� = Pb−Free Package

(Note: Microdot may be in either location)

1 2
3

1
2

BENT LEAD
TAPE & REEL
AMMO PACK

STRAIGHT LEAD
BULK PACK

3

TO−92
CASE 29
STYLE 22
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