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Abstract

Filter och kapsling för IR-givare

Filter and installation for IR-detectors

Stina Odelros

This paper describes the work done trying to diminish the noise present in the signal
from an IR-detector. The project was aiming towards two different kinds of
applications; heat protection and presence detection. The hypothesis was that the
signal-noise ratio would decrease if a filter and a proper installation were used for the
detector. Some experiments were executed to determine what kind of filter were the
most suitable for each application and how these could be installed. After executing
the experiments and evaluate the results we recommend to use a specific filter for
each application. To install the filter over the detector we evaluated which one of
gluing and taping was the best and found that tape is better to use when small
amounts are desirable and gluing with silicon is better if large-scale are desired.
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Sammanfattning 
Den 22.03.2010 blev vår projektgrupp kontaktade av företaget Termofoil. Termofoil ville att vi skulle 

undersöka filterlösningar (filtermaterial och monteringslösning) för att minska det brus som för 

tillfället orsakade problem för deras IR-sensor. Projektet riktar in sig mot två tänka applikationer som 
överhettningsskydd samt som närvarosensor. Målen som sattes för detta projekt var att öka signal-

brus-förhållandet samt kunna detektera en kropp och stora temperaturökningar på ett avstånd av 

cirka en meter. 

 

Två olika typer av experiment har utförts där det ena var att koppla sensorn till en multimeter och 

mäta spänning över tid där flertalet mätningar gjordes, både med och utan filter, på Termofoils IR-

sensor för att kunna ge en god utvärdering av filterlösningen. Det andra var att vi använde oss utav 

transmissionsspektroskopi för att mäta ljustransmissionen genom filtermaterialet. Det man 

gemensamt kan se för alla tester med multimetern är att ett filter kraftigt reducerar brus från 
framförallt vinddrag, och väldigt tydligt blir det för närvarodetektion. Från transmissionsspektroskopi 

kan man utläsa att alla testade plasterna är gjorde av samma polymerbas men att 2111 släpper 

igenom mest ljus vid det tänkta intervallet (8–12 µm) och släpper tyvärr också igenom mest ljus i det 

synliga området (390–770 nm). 

 

Efter sammanställning av laborativa data rekommenderar vi att plasten 2022 ska användas som 

närvarosensor. Detta material släpper igenom minst synligt ljus och tillräckligt med IR-strålning för 

att ge tydliga utslag för exempelvis en passerande kropp inom viss avstånd. Detta avstånd för vilket 

signal detekterades var mer än dubbelt så lång då filter användes jämfört med när filter inte 
användes. 

 

För överhettningsskydd så har vi delat upp förslaget beroende på omgivningen. För 

överhettningsskydd i ljusförslutna miljöer rekommenderas plasten 2076 då denna är lätthanterlig och 

hög transmittans av IR-ljus. För överhettningsskydd i en öppen miljö rekommenderas plasten 2110 

som har en hög IR-transmittans, blockerar en viss mängd synligt ljus samt värms inte upp lika snabbt 

som de andra plasterna och ger därmed mindre felkällor.  

 

Då en av uppgifterna i projektet var att finna en bra monteringslösning av filtret kom vi i kontakt med 

tre företag som gav oss potentiella lösningar på detta. En av lösningarna kom från Brady Corporation 
och var montering med dubbelhäftande tejp, som vi såg som mest lovande vid en mindre 

produktionsskala.  

 

För storskalig produktion med filter är limning med silikon den bästa lösningen då denna metod är 

billigare i längden. Problemet med denna metod är dock att den kräver industrirobotar då dosering 

av limmet är mycket svårt att göra för hand samt den långa härdtiden för silikonet. 
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Bakgrund 
Vi blev kontaktade av företaget Termofoil som tillverkar små och billiga passiva IR-sensorer i plast. 

Just storleken och priset är det som gör dessa sensorer speciella och detta kan utnyttjas till att hitta 

billigare och smidigare lösningar inom områden såsom närvarosensorer, värmeövervakning och i 
mobiltelefoner.  

 

Sensorerna är tillverkade av ett termoelektriskt material vilket gör att om material utsätts för 

värmestrålning (IR) kommer den att omvandlas till elektrisk spänning som går att avläsa. Problemet 

som finns är att även synligt ljus påverkar materialet och ger utslag, samt att yttre faktorer som vind 

ändrar förutsättningarna för avläsningarna. 

 

En undersökning har gjorts för att hitta företag som tillverkar liknande sensorer som Termofoil. Det vi 

inriktade oss mest på var givetvis ytmonterade passiva sensorer, där de flesta konkurrenter hade 
känsligare men större lösningar. Framförallt fanns det ett japanskt företag med namn Murata som 

påstår sig tillverka de sensorer av dessa slag i världen. Murata har en även en egenutvecklad ”flat 

lens” som håller ner storleken på sensorn. Andra företag är Parallax Inc. vars sensorer är betydligt 

större och har fresnellins. 

 

Vår projektgrupp har även sökt i patentdatabaser och kontaktade även Forskarpatent som hjälpte 

oss att söka efter patent som skulle kunna hindra Termofoil från att utveckla sina sensorer. 

Slutresultatet av detta var att det inte fanns några liknande produkter i patentdatabaserna och 

projektet kunde därför tas vidare. Dock fann Forskarpatent några patent som skulle kunna vara 

relevanta som informationskällor/idékällor som bifogas som bilaga 2 i denna rapport. 

Direktiv 
Vår uppgift som projektgrupp i ett konsultföretag är att hitta en filterlösning samt kapsling, som kan 

användas tillsammans med Termofoils IR-sensorer, för att både minska brus ifrån omgivningen samt 

eliminera problemet med att synligt ljus ger utslag. En enkel produktionsklösning för montering av 

filtret ska undersökas samt ska även lösning vara utformad på sådant sätt att sensorernas tunnhet 
och deras låga pris bevaras. Projektet riktar in sig mot två tänka applikationer för Termofoils IR-

sensorer. Dessa är som överhettningsskydd samt som närvarosensor. 

 

Överhettningsskydd riktar sig primärt till processindustrin i syfte att övervaka mekaniska detaljer som 

riskerar att överhettas och inte kan mätas igenom direkt kontakt med ytan. Applikationen riktar sig 

till kunder som vill ha en passiv övervakning över temperaturen på en viss ytpunkt och vill få ett 

utslag om ett kritisktvärde uppnås. 

 

Närvarosensor riktar sig till kunder som söker aktiv eller passiv mänsklig interaktion. Systemet riktar 

sig till dem som söker kontaktfria på/av relän så som i på/av knappar eller sensorer i passager (likt 
fotosensorer som bryts då någon passerar). 

Mål 
Målen i detta projekt är satta i samarbete med Termofoil och är mål som enkelt kan mätas och 

utvärderas för att Termofoil lätt ska kunna bedöma uppnådda resultat. 

• Öka signal-brus-förhållandet. 

• För överhettningsskydd:  

Sensorn ska kunna detektera stora temperaturökningar på 0,1–1,5 m. avstånd. 

• För närvarosensor:  

Sensorn ska kunna detektera en kropp på 1–1,5 m. avstånd. 
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Laborativ studie 
Vi har gjort flertalet mätningar både med och utan Termofoils sensor för att kunna en god 

utvärdering av filterlösningen. Detta för att vi behöver bekanta oss med hur sensorn fungerar och 

beter sig samt att vi vill få en realistisk bild av filtermaterialets egenskaper. 
 

Vi har gjort två typer av experiment där vi i det första fallet har använt oss av sensorn kopplat till en 

multimeter där vi mäter spänningen över tid. Vi har då kunnat manipulera flera intressanta 

parametrar så som bakgrundsljus och inkommande strålning. 

 

I det andra fallet har vi använt oss av transmissionsspektroskop för att mäta ljustransmission genom 

filtermaterialet. Det är då fråga om två apparater som mäter inom två olika våglängdsområden vars 

resultat sedan sammanställs. 

 
Utifrån resultaten av de experiment som utfördes kunde en del av de filtermaterialen som använts 

sållas bort. På detta sätt kunde de fortsatta experimenten utföras snabbare och vara mer 

lätthanterliga.  

 

De filtermaterial som fanns med från början inkluderade olika sammansättningar av polyeten plast 

inköpt från ett Schweiziskt företag, KUBE Electronics. Dessa var 2023A (vit), 2111 (vit), 2110 (vit), 

2022 (grå), 2041 (svart), 2038 (brun), 2115 (vit/röd) samt 2056 (silver). Förutom dessa filtermaterial 

testade vi även vanlig plastfolie plast och plasten från en ICA-kasse. Efter första sållningen hade vi 

kvar 2111 (vit), 2110 (vit), 2022 (grå) samt 2115 (röd/vit) och behöll plastfolie och ICA-kasse som 

eventuella alternativ.  
 

Till en början testades både bak- och framsidan på 

plasterna 2115 (vit/röd) och 2056 (silver) eftersom dessa 

till synes såg olika ut. Dock kom vi fram till att det inte var 

några väsentliga skillnader mellan dessa bak- och framsidor 

och experimenten utfördes endast på en sida från och med 

då för att spara tid.  

Utförande – Mätning av signalreducering 
För dessa mätningar användes två sensorer kopplade till en 

multimeter och ett oscilloskop (fig. 1). Multimetern var i 

sin tur kopplad till en dator (fig. 1) med vilken spänningen 

registrerades och sparades under en tidsperiod. Därefter 

skickades all mätdata till en annan dator där mätdatan 

behandlades och plottades i grafer med hjälp av MATLAB. 
 

Vi använde oss av olika ljus och värmekällor för att 

analysera påverkan av att använda ett filter framför 

sensorerna. I många av experimenten användes också en 

dimmer för att minska lampornas effekt då de ofta var på 

korta avstånd från sensorn.  

  

Efter att ha utfört några mätserier så sammanställdes data 

som utvärderades i syfte att utesluta några av filtren. Det 

resulterade i att fyra filtermaterial ansågs mer intressanta 
än de övriga.  De mätserier vi utförde redovisas nedan, 

dock inte i kronologisk ordning. 
Figur 1: Kopplingsschema av uppställning 
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E1: Värmelampa i låda 
För att isolera sensorerna från allt ströljus och andra påverkande faktorer så som personer som rörde 

sig i rummet under mätningarna placerade vi sensorerna i en kartong vilken vi tätade. Lampan 

placerade vi sedan rakt över sensorn vid ett hål vi skurit i kartongen. Sedan mätte vi i två minuter 

under vilka vi tände värmelampan med pulser på två sekunder totalt fyra gånger den tidsperioden. 

Samtliga filtermaterial mättes samt en referensmätning utan filter. 

För de fyra utvalda filtermaterialen gjordes ett försök där vi undersökte påverkan av att använda 

dubbla lager filtermaterial kontra enkla för att se om tjockleken kunde användas för att optimera 

filtren. 

E2: Glödlampa i låda 
Med samma uppställning som i experimentet E1, men med skillnaden att värmelampan byttes ut 

mot en vanlig glödlampa. Fyra pulser på två sekunder vardera med lampan under två minuter 

mättes. Samtliga filtermaterial mättes samt en referensmätning utan filter. 

E3: Diodlampa i ljusförsluten miljö 
I detta experiment placerade vi sensorerna öppet och sedan satte lampan med kåpan så nära vi 

kunde och täckte över allt med tjockt tyg för att minimera påverkan från omgivningen. Även i detta 

försök använde vi oss av pulser på två sekunder under en period på två minuter. 

 

Anledningen till att inte lådan användes i detta fall var att diodlampans effekt var för låg och inte gav 

något utslag i den uppställningen. Vi undersökte de fyra utvalda filtermaterialen (2022, 2110, 211 

samt 2115) och en referensmätning utan filter i detta försök då vi redan gjort en sållning utifrån 
redan uppmätta data.  

 

Ett försök med dubbla filtermaterial utfördes i syfte att undersöka påverkan av detta för de fyra 

filtermaterialen. 

E4: Värmelampa i fri miljö 
En serie mätningar med värmelampan rakt över sensorn fritt i rummet vilket innebär en viss 

påverkan från störkällor.  

Värmelampa med vinkel 

För att undersöka hur mycket det påverkar att värmekällan inte ligger rakt framför sensorn gjorde vi 

detta försök. Vi placerade lampan i ungefär 45° vinkel mot sensorn och utförde mätningar med 
pulser på två sekunder med lampan. Resultaten jämförs mellan då lampan ligger i vinkel mot när den 

ligger rakt ovanför. Alla filtermaterial mättes och en mätning utan filter. 

Värmelampa med dubbel luftspalt 

Påverkan av hur mycket luft som ligger mellan filtermaterialen och sensorerna undersöktes genom 

att ha värmelampan placerad rakt ovanför sensorerna vilka inte var avskärmade från ströljus. 

Mätningar utfördes sedan med filtermaterialen placerade på olika avstånd från sensorerna medan vi 

slog på värmelampan i pulser. De olika spalterna var ca 1 mm respektive ca 4 mm. De fyra utvalda 

filtermaterialen undersöktes. 

E5: Glödlampa i fri miljö 
Även glödlampan undersöktes med samma uppställning som E4. Alla filtermaterialen och utan filter 

mättes. 
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Glödlampa med vinkel 

Lampan ställdes in i ca 45° vinkel mot sensorytan. Experimentet kan jämföras med liknande 

experiment i E4. 

E6: Närvarodetektering 
Sensorerna ställdes upp fritt i rummet och riktades så att en hel person skulle märkas på sensorn.  

Därefter gjordes mätningar under perioder på två minuter där en och samma person passerar 
framför sensorerna ett flertal gånger. Detta gjordes vid fyra olika avstånd: 30, 60, 90 och 120 cm, och 

för de fyra olika filtermaterial som valts ut samt en mätning utan filter. 

E7: Kokplatta 
Sensorerna monterades över en kokplatta på ca 35 cm och mätning utfördes under en minut då 

kokplattan slogs på och lät värmas upp. Under den minuten blev kokplattan över 160 °C varm. De 
fyra utvalda filtermaterialen och utan filter mättes i detta försök. 

Resultat – Mätning av signalreducering 
Gemensamt för alla tester är att filter kraftigt reducerar brus från framförallt vinddrag. Detta ser man 
i alla olika tester men framförallt kan det skådas i testerna för detektering av närvaro. Alla 

fullständiga resultat med rådata och bearbetad data finns med som bilaga och där finns även 

resultaten från varje mätning illustrerad i grafer. Observera att eftersom dubbelmätningar utfördes 

representerar blå kolumner den ena sensorn och de röda den andra i figurerna. 

E1: Värmelampa i låda 
Resultaten från de experiment vi utförde med IR-lampa visar att de vita plasterna har betydligt högre 

IR genomsläpplighet än de färgade plasterna. De mörkt färgade plasterna visade även att det sker 

viss uppvärmning av plasten samt luften mellan filtret och sensorn. Detta medför att det tar längre 

tid för sensorn att återgå till sin referenstemperatur och vissa felkällor kan uppstå. 

 

Testerna visade också att plastfolie och ICA-kasse nästan hade fullständig IR-transmittans. Dessa 

resultat kan skådas i Figur 2 nedan och även i det bifogade bilagan.  

 

Figur 2: Transmittans av IR-ljus uppmätt i låda. 

Grafen visar hur mycket ljus som reduceras med användandet av ovan illustrerade filtermaterial.  
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Det visade sig också att de flesta filtermaterial släppte igenom ungefär hälften så mycket IR-strålning 

med fördubblat lager. Genomsläppligheten illustreras i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Test av IR med enkla och dubbla filter 

Den uppmätta spänningen med filtret är dividerat med uppmätt spänning med referensmätning utan 

filter. 

E2: Glödlampa i låda 
Efter utförandet kunde vi avgöra att det är svårt att evaluera testerna. Detta på grund av att den 

vanliga glödlampan både sänder ut väsentliga mängder synligt ljus och IR-strålning. Alltså kan vi inte 

avgöra om höga toppar eller låga toppar är optimalt. 

 

Även om utslaget här är högt för ICA-kasse och plastfolie kan det tänkas att de fortfarande kan 
fungera bra i en mörk arbetsmiljö. 

 

Figur 4 Transmittans av ljus från glödlampa uppmätt i låda. 

Grafen visar hur mycket ljus som reduceras med användandet av ovan illustrerade filtermaterial.  
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E3: Diodlampa i ljusförsluten miljö 
Testerna gav bättre resultat än de tester utförda med glödlampan. Diodlampan hade en väldigt låg 

effekt och gav ingen märkbar IR-strålning.  

 

Även vid dessa tester visade det sig att de vita plasterna hade högre transmittans än de färgade 

plasterna. Dessutom syntes det väldigt tydligt en uppvärmning av plast och luftspalt för just den grå 

plasten av de utvalda plasterna.  

 

Dessa tester utfördes också med dubbla filter och även här syntes liknande resultat, en halvering av 

transmittans med fördubblad filtertjocklek. 

 

Figur 5 Test av vit LED-ljus från 2W LED-lampa med enkla och dubbla filter. 

Den uppmätta spänningen med filtret är dividerat med uppmätt spänning med referensmätning utan 

filter. 

E4: Värmelampa i fri miljö 
Vid dessa tester syns ett tydligt brus orsakad av ströljus och tydlig reducering kan skådas för de tester 

som utfördes med filter jämför med den utförd utan filter. Framförallt har denna gång de färgade 

plasterna reducerat bruset mest, dock har de även mindre utslag än de vita plasterna. Det brus som 

finns för de vita plasterna är dock också väldigt lågt, speciellt i förhållande till utslagen de ger jämfört 

med den grå plasten. 

Värmelampa med vinkel 

Resultaten här jämfördes med det föregående testet varvid lampan lystes på rakt uppifrån. Vi såg 
från dessa tester att genomsläppligheten och detekteringen överhuvudtaget reducerades, dock inte 

jättemycket. Reduceringen var även här ungefär lika mycket för alla plaster. Resultaten säger att 

omfånget för de olika filtren är ganska stor dock betyder det alltså att för precisionsdetektering 

behöver man avskärma på andra sätt än bara med hjälp av tunt filter för att reducera omfånget. 
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Figur 6: Test av reduktion då ljuset kommer i 45° infallsvinkel 

På y-axeln ses förhållandet mellan det vinklade ljuset och det vinkelräta.  

Värmelampa med dubbel luftspalt 

Tester utfördes även för att avgöra påverkan av mängden luft mellan sensorn och filtermaterialet. 

Även om ingen tydlig skillnad i uppmätt spänning är tydlig (se Figur 8, s. 12) kan man se en störning i 

grafen hos vissa plaster (se figur 7). Vid mindre luftspalt finns mindre mängd luft och denna luft 
påverkas mycket snabbare temperaturmässigt. Detta ger längre avsvalningskurvor som kan betraktas 

som brus. Med mindre luftspalt tar det alltså längre tid för sensorn att återgå till sin 

referenstemperatur. Resultaten ger att större luftspalt ger bättre resultat. 

 

 

Figur 7: Demonstration av överhettning 

Den röda linjen har låg spalthöjd och trots att lampsignalen 

slås av ligger den uppmätta spänningen kvar på en högre nivå. 

Detta syns även för den blå kurvan men det är mindre markant. 
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Figur 8: Test av luftspalt mellan sensor och filter 

Ingen synlig skillnad i intensitet 

 

E5: Glödlampa i fri miljö 
Det svårt att säga något om resultaten då det ligger en svårighet i att veta mängden synlig strålning 

respektive IR-strålning från lampan. Dessa tester gjordes mest för att kunna jämföra med tester 

utförda från en vinkel relativt sensorn. 

Glödlampa med vinkel 

Även här användes en vinkel på ca 45° från sensorn. En reducering kan ses då man jämför de två olika 
testerna och jämförs det med samma test med IR lampan är denna reducering något större för alla 

filtermaterial. Dock krävs även här avskärmning på annat sätt vid användning för 

precisionsdetektering. 

 

Figur 9: Test av reduktion då ljuset kommer i 45° infallsvinkel 

På y-axeln ses förhållandet mellan det vinklade ljuset och det vinkelräta.  
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E6: Närvarodetektering 
Här visade det sig att sensorn funkar väsentligt mycket bättre till detta ändamål oavsett filter. Med 

filter kunde närvaro detekteras på mer än dubbelt avstånd från sensorn jämfört med utan filter. Vid 

för långa avstånd blev bruset i förhållande till signalen alldeles för stort för att kunna urskilja signaler 

med brus (se Figur 11). 

 

 

 

Figur 10: Uppmätt spänning på olika avstånd 

Ingen hänsyn tas till bruset i den här figuren.  

 

 

Figur 11: Beräknat signal-brusförhållande för utvalda plaster 

Vi ser att värdet för mätningen utan filter (mörk blå) ligger kraftigt under de övriga fyra mätningarna. 

På 90 cm syns inte något utslag alls. Däremot uppvisar samtliga plaster att förhållandet förbättras mycket 

om filter används. Inget signifikant utslag syns på 150 cm med filter. 
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E7: Kokplatta 

Det är ganska svårt här att sammanställa resultaten men man ser tydligt att även här förbättras filter 

signal till brusförhållandet avsevärt. Dock såg det i stort sett likadant ut om man bara jämför 

plasterna med varandra. Eventuellt kan det tidigare nämnda överhettningsproblemet bidra till att 

den grå kurvan stiger snabbare än de andra. 

 

Figur 12: Uppvärmning av och mätning på kokplatta 

Figuren illustrera hur signalen ändras över tiden då plattan värms. Plattan blir under tiden ca 160°C. 

Man ser att bruset minskar kraftigt oavsett filtermaterial. 
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Utförande – Transmissionsspektroskopi 
Transmittansen i IR-området (2,5 – 22,5 µm) för de utvalda filtermaterialen (2022, 2110, 2111 och 
2115) mättes med hjälp av en kvävekyld spektrofotometer utformad till just IR-mätningar. För 

noggrannheten gjordes till en början 100 referensmätningar över intervallet utan filter och därefter 

görs 100 mätningar med filter. Resultatet från mätningen erhölls i procent genomsläppt ljus. Med 

hjälp av programmet förfinades kurvorna något och absorption på grund av koldioxid i apparaturen 

korrigerades. 

 

Transmittansen i området 300 – 2500 nm mättes med hjälp av en annan spektrofotometer. 

Apparaturen kalibrerades till en början genom att göra en mätning utan filter. Mätningen av 

filterplasten gjordes sedan genom att göra 100 mätningar var femte nm över hela intervallet. Även 

här erhölls transmittansen i procent genomsläppt ljus. 

Resultat – Transmissionsspektroskopi 
Uppmätt data sammanfogades i MATLAB till ett helt spektrum från 0,3 – 22,5 µm. Man kan direkt 

utläsa att alla plasterna förmodligen är gjorda av samma polymerbas då karaktäristiska 
absorptionsregioner påträffas. Vi utläser också att 2111 är den plast som släpper igenom mest ljus 

över hela intervallet. 

 

Intressanta områden för värmedetektering är runt 37 samt 70°C. Med hjälp av Wiens lag kan 

våglängderna för dessa temperaturer beräknas. 

� =
�

�
        ���. 1 

där � =  2,89777 ∗ 10���� och kallas Wiens förskjutningskonstant och T är temperaturen i Kelvin. 

 

Våglängden för 37°C ligger då runt 9,3 µm och för 70°C ligger den runt 8,4 µm. Från Termofoil fick vi 

specificerat att området 8–12 µm var intressant för applikationer för närvarodetektering eller 

värmeskydd. I det här intervallet släpper 2111 (grön) genom mest ljus, 2022 (röd) och 2110 (blå) 
ligger rätt lika och den rödvita 2115 (svart) släpper igenom minst av de fyra kandidaterna. Detta 

illustreras i Figur 13 på nästa sida. 

 

Termofoil är också intresserade av att filtren begränsar påverkan av allt annat ljus än de eftersökta 

våglängderna. Därför är det synliga ljusområdet 390–770 nm, det vill säga 0,39–0,77 µm, viktigt och 

att filtren har låg genomsläpplighet. Där är det så att 2111 (grön) släpper igenom mest ljus följt av 

2110 (blå). 2022 (röd) och 2115 (svart) ligger något lägre än de båda andra 
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Figur 13:Transmittans i området 8–13 µm 

. 

 

Figur 14: Transmittans i området 400–750 nmEtt fullt spektrum från 0,3–22,5 µµµµm finns, tillsammans med 
samtliga data, att finna på bifogad dataskiva. 
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Monteringslösningar 
En av uppgifterna i projektet var att finna en bra lösning för att montera fast filtret på kretskortet.  

Det som var viktigt att tänka på var att lyckas bevara sensorns lilla storlek och låga pris. Vi försökte 

alltså hitta en lösning som kunde användas i stor skala, var relativt billig och inte krävde för mycket 
plats på kretskortet.  

 

Vi var också tvungna att se till att varken filtret eller limmet kom i kontakt med själva sensorn vilket 

skulle leda till mindre exakta mätningar. Detta ledde till att vi bestämde oss för att den bästa 

lösningen vore att göra en ram av lim eller dubbelhäftande tejp runt sensorn som också ser till att det 

skapas en luftspalt mellan sensor och filter. För att undvika ströljus ifrån sidorna ville vi också se till 

att denna ram blockerade alla våglängder så att inget ljus passerar genom den. 

 

När vi besökte elektronikmässan i Stockholm kom vi i kontakt med några företag som var villiga att 
hjälpa oss att finna lösningar för att montera filtret. Alla dessa företag hade god kunskap och bra 

idéer för hur detta skulle kunna ske. 

Tejp 
Den lösning som vi anser vara den mest lovande är att montera filtret med hjälp av dubbelhäftande 

tejp. Den här metoden är snabb och innehåller inte alltför många steg i processen. 

Brady Corporation 

På elektronikmässan talade vi med 3M som är ledande när det gäller tillverkning av tejp. De såg till 

att vi fick kontakt med Jonas Karlsson på Brady Corporation. Brady är ett stort amerikanskt företag 

som är specialister på tillverkningsindustri, precis ingenjörsvetenskap och materiel expertis. 

 

Det Jonas ville göra var att lägga ett lager av dubbelhäftande tejp på filtret och sedan skära ut en ram 

med hjälp av laser. En fördel med tejp är att det inte krävs någon tid för härdning, vilket leder till att 

monteringsprocessen kommer att bli mycket snabbare än till exempel limning.  

 

Om den här lösningen skulle bli verklighet kommer Brady att köpa in rullar med filtermaterial från 
Kube och leverera färdigtejpade filterbitar. Beställande företag har som enda investeringskostnad ett 

verktyg på Brady som kostar cirka 15000 kronor. Efter att verktyget är avbetalat kommer man kunna 

få tejpade filter levererade till sig för en kostnad av cirka 5 öre per filter exklusive filter- och 

monteringskostnad. 

 

Kontaktperson: 

Jonas Karlsson (Key Account Manager) 

jonas_karlsson@bradycorp.com 

070-212 84 52 

Lim 
Att limma fast filtren är en lösning som är billigare än att tejpa fast dem. Limning har dock några 

betydliga nackdelar gentemot tejpning. Den mest betydande nackdelen är det faktum att filtret är 

gjort av polyeten, som är en väldigt svårlimmad plast. En annan nackdel är härdtiden, vilken är 

varierande beroende på vilket lim man väljer. 

 
Om man väljer att limma dit filtren måste man ta ett processteg där man överför filtermaterialet till 

en speciell typ av rulle där varje filterbit är utskuren och ligger enskilt förpackad. Den här rullen ser 

sedan till att få fram ett filter i taget för limning. 
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Micro Joining 

Vi gick till Micro Joinings monter på elektronikmässan och träffade där Lars Andersson. Micro Joining 

är ett svenskt företag som är inriktade på mikroförbindning. De sysslar med svetsning, lödning och 

bonding men deras största område är limning. 

 

Lars har skickat oss ett tvåkomponentsepoxilim som vi testat. Limmet hade dock stora problem att 
fästa till våra filter och är inte en bra lösning. 

 

Kontaktperson: 

Lars Andersson 

lars@microjoining.se  

08-556 595 90 

Ellsworth 

Det amerikanska företaget Ellsworth är ett stort företag som inriktar sig på specifika kemikalier. 

Deras främsta områden är adhesiv, smörjning, ytbehandlare och likande produkter. Vi träffade 

Anders Lundén på elektronikmässan och har även varit och besökt Ellsworth i Stockholm.  
 

Hos Ellsworth provade vi en rad olika typer av lim och problemet att limma polyeten var mycket 

tydligt. Den enda typen som fäste till polyeten var silikon vilket skulle vara en bra lösning. Silikon blir 

ursprungligen vitt efter härdning, men det går att färga för att försäkra att det inte släpper igenom 

oönskat ljus. Silikon har en ganska lång härdtid vilket leder till att processen tar lång tid. Exakt hur 

lång härdtid som krävs är oklart då de tester vi har gjort har varit med ganska stora mängder silikon, 

men i den slutgiltiga produkten har vi extremt små mängder silikon vilket ger en kortare härdtid. 

  

Priset för att montera filtren med silikon blir väldigt lågt. Det man skall komma ihåg då är att 

härdtiden är en faktor som också spelar roll då den skapar ett stopp i processen. Vi har också fått 
uppgifter från Anders att investeringskostnader för att starta produktion av en miljon enheter per år 

skulle kosta ungefär tvåhundratusen kronor. 

 

Man ska dock komma ihåg att om man skulle använda sig av något annat filtermaterial så blir antalet 

möjliga limtyper flera. De problemen vi har haft har alltså varit för just de specifika filter vi köpt från 

Kube. 

 

Kontaktperson: 

Anders Lundén (Engineering Sales Representative) 

alunden@ellsworth.se 
08-681 82 93 
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Kostnadskalkyl 
Här nedan följer en grov kalkyl över kostnaden för filtermaterial samt montering av filtret över 

sensorn. 

Filter 
I denna kostnadskalkyl framgår kostnaden per filter för en 3x3 mm2 respektive 5x5 mm2 sensor. 

Priset beräknas utifrån de prisuppgifter som finns på KUBEs hemsida. Vi har räknat med att filtrets 

storlek för en 3x3 mm2 sensor är 5,5x5,5 mm2 samt för en 5x5mm sensor 7,5x7,5 mm2. Vi har inte 

tagit hänsyn till eventuellt spill vid utskärning av filtrena. De prisuppgifter vi använt oss av är priset 
för plastfiltret på rulle, och då den största tillgängliga rullen. Där pris per rulle eller rullens längd inte 

funnits angiven har vi beräknat detta respektive antagit rullens längd till 100 m. Vi har sedan 

beräknat hur många sensorer som fått rum på bredden samt längden och dividerat rullens pris med 

antalet filter som skulle gå att skära till per rulle. Priset per kvadratmeter film har även beräknats för 

att kunna jämföras. Priserna som är angivna i svenska kronor är beräknade enligt valutakursen den 

17 maj 2010 då 1 Euro = 10,03 SEK. 

   Filterstorlek 5,5x5,5 mm
2 

Filterstorlek 7,5x7,5 mm
2 

Filter Pris/rulle (SEK) Pris/m
2
 (SEK) Antal/rulle Pris/filter (SEK) Antal/rulle Pris/filter (SEK) 

2022 11735,1 156,5 2454480 0,0048 1320000 0,0089 

2023a 13690,95 120 3763536 0,0036 2020000 0,0068 

2038 15646,8 156,5 3272670 0,0048 1759956 0,0089 

2041 22818,25 120 6272652 0,0036 3366633 0,0068 

2056** 12236,6 489,5 818145 0,0150 613318 0,0280 

2076* 15646,8 78,2 6545430 0,0024 3519978 0,0044 

2110 22818,25 120 6272652 0,0036 3366633 0,0068 

2111 22818,25 182,5 4090860 0,0056 2199978 0,0104 

2115** 13841,4 138,4 2308987 0,0060 1239969 0,011 

* Inga mätningar har utförts på denna plast. 

** Ingen angiven längd. Beräknad för hundra meter. 

Svenska priser baseras på valutakursen den 17 maj 2010. 

Montering: 
Vi har främst tittat på två olika monteringssätt och priserna för vardera monteringslösning finns här.  

Lim 

Silikonlimmet CAF2 finns tillgängligt i 20 kg hink och kostar ca 295 kr/kg. Detta motsvarar ett pris på 

0,295 kr/ml. Om vi räknar med en silikonsträng som är 0,5 mm hög så blir åtgången silikon för den 

lilla sensorn (3x3 mm2): 0,08639 cm3 om filterstorleken är 5,5x5,5 mm2 och för den större sensorn 
(5x5 mm2): 0,01178 cm3 om filterstorleken är 7,5x7,5 mm2. Silikonpriset per sensor blir då 0,25 öre 

per sensor för den mindre och 0,35 öre per sensor för den större, inklusive kostnad för spill och 

dylikt. 

 

För att få en bra applikation av silikonlimmet krävs en del maskiner, en tryckplatta och en 

dispenseringsrobot. Den sammanlagda investeringskostnaden för detta är ca 200 0001 kr. Om vi 

räknar med att 1 000 000 filter ska limmas fast per år så innebär investeringen i maskinerna att 

filtrena kommer kosta 20 öre mer att tillverka under det första året, men sedan är alla 

investeringskostnader avbetalade. 

                                                           
1
 Enligt Anders Lundén på Ellsworth 
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Beräknad limkostnad per montering exklusive investeringskostnader.  

  Filterstorlek 5,5x5,5 mm
2 

Filterstorlek 7,5x7,5 mm
2 

Lim Pris/ml (SEK) Limåtgång/sensor Pris/sensor (SEK) Limåtgång/sensor Pris/sensor (SEK) 

CAF2 0,295 0,08639 cm3 0,0025 0,01178 cm3 0,0035 

 

Den totala monteringskostnaden per filter, om vi räknar med att betala tillbaka investeringarna det 

första året blir då: 

 

I dessa beräkningar ingår ej kostnad för utstansning av filter, monteringsrobot samt personal- och 

lokalkostnad. Med tanke på att robotarnas kapacitet är högre än vad Termofoil behöver i dagsläget 

är det därför bättre att lägga ut detta på entreprenad.  

Tejp 

Priset för att använda en tejpram vid montering av filtrena är hämtade från en offert vi fått från 

Brady Corporation. Offerten täcker bara priset för den mindre sensorn (3x3 mm2) men inkluderar 

både filter och tejpram. Enligt offerten skulle priset per sensor bli 4,9 öre vid beställning av minst 
1 200 000 stycken. Till detta tillkommer en verktygskostnad på 15 340 kr samt en kostnad för backup 

verktyg på 13 800 (inte nödvändig, men säkerställer leverans). Om vi då räknar med att 1 200 000 

filter med tejpramar beställs det första året så blir priset 4,9 öre/styck. Totala verktygskostnaden blir 

29 140 kr och om vi räknar med att betala av detta under det första året får vi en tilläggskostnad/ram 

på 2,4 öre. Livstiden för verktygen beräknas till 10 000 000 delar, dvs. drygt 8 år vid tillverkning av 

1 200 000/år. Filter och tejpram beställs i detta fall direkt från Brady och levereras utstansade och 

färdiga på rulle, färdiga att applicera över sensorn. För smidig applicering kan med fördel en robot 

användas, men detta är inget som vi räknat in i denna kalkyl. 

 

Priset för leverans för filter med dubbelhäftande tejp på rulle blir då: 
 

Investeringskostnad Antal monteringar/år Kostnad/filter år 1 Kostnad/filter år 2-8 

29 140 SEK 1 200 000 st 0,073 SEK 0,049 SEK 

Observera att dessa priser inte inkluderar filterkostnaden och monteringskostnaden.  

 

  

  Kostnad/filter år 1  Kostnad/filter år 2 --> 

Investeringskostnad Antal monteringar/år 5,5x5,5 mm
2 

7,5x7,5 mm
2 

5,5x5,5 mm
2 

7,5x7,5mm
2 

200 000 SEK 1 000 000 st 0,2025 SEK 0,2035 SEK 0,0025 SEK 0,0035 SEK 
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Slutgiltigt förslag 
Här under följer vår projektgrupps rekommenderade förslag på filtermaterial samt vår 

rekommenderade förslag på monteringslösning. 

Resultat och slutsats 
Val av filtermaterial samt appliceringsmetod har gjorts utifrån resultaten från den laborativa studien 

samt utifrån en del praktiska aspekter så som pris och hanterligheten. Gemensamt för alla 

användningsområden är att det alltid är bättre att använda filter. Brusreduceringen orsakad av 

luftdrag är väldigt tydlig på alla tester på de körningarna med filter jämfört med dem utan.  

 
Enligt beräkningar och information från KUBE Electronics har vi uppskattat priset för dessa plaster. 
Filtren är anpassade till att passa sensorn med marginal att fästa dem. Dock har ingen hänsyn till spill 

av plast tagits. Förslagen på filtermaterial är olika beroende på dess användningsområde och beskrivs 

nedan. 

Närvarosensor 

För sensorer som skall användas för närvarodetektering är hög transmittans av IR samt låg 

transmittans av synligt ljus viktigt.  Baserat på de resultat vi har fått från de laborativa experimenten 

har vi sett att av de filtermaterial vi testat passar filtermaterialet 2022 (grå) från KUBE Electronics 

bäst till detta ändamål. Detta material släpper igenom minst synligt ljus och tillräckligt med IR-

strålning för att ge tydliga utslag för exempelvis en passerande kropp inom viss avstånd. Detta 

avstånd för vilket signal detekterades var mer än dubbelt så lång då filter användes jämfört med när 
filter inte användes.  

 
Som ett alternativ föreslår vi plasten 2110 (vit) från KUBE Electronics. Detta filter släppte igenom 

mest IR-strålning dock även mer synligt ljus än det grå filtret.  

 

2022 (grå) – Primärt alternativ 
0,0048 SEK/sensor för den lilla sensorn (3x3 mm2) 

0,0089 SEK/sensor för den stora sensorn (5x5 mm2) 

 

2110 (vit) – Sekundärt alternativ 
0,0036 SEK/sensor för den lilla sensorn (3x3 mm2) 

0,0068 SEK/sensor för den stora sensorn (5x5 mm2) 

Överhettning 

För användning som överhettningsdetektering har vi delat upp i ytterligare två miljöer. Beroende på 

miljöval ges olika alternativ av filtermaterial. 

Överhettningsdetektering i ljusförsluten miljö 

Avser användning för detektering av överhettning i mörka miljöer som exempelvis i datorer eller i 

elektronikskåp. Det viktiga här är att det överhuvudtaget finns ett filter som reducerar brus som 

uppkommer från luftdrag som exempelvis från fläktar. Vidare ska filtret ha hög IR-transmittans. 
Däremot är mängden transmittans av synligt ljus oviktigt. Här föreslås därför ett material med så hög 

transmittans av alla våglängder som möjligt då detta oftast är billigast. 

 

Vid de tester vi gjorde visade det sig att vanlig plastfolie (märket Gladpack) eller den vita delen av en 

ICA-kasse hade högst transmittans. Därför föreslår vi plaster med liknande egenskaper som dessa. 

Dock är dessa plaster mindre lätthanterliga så därför föreslås istället plasten 2076 (opak) från KUBE 

Electronics. Tester har ej kunnat utföras på denna plast, dock är det den billigaste plasten med högst 

transmittans enligt specifikationerna.  
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Plastfolie/ICA-kasse – Primärt alternativ – Svårhanterligt 

 

2076 (opak) – Sekundärt alternativ – Lätthanterlig 
0,0024 SEK/sensor för den lilla sensorn (3x3 mm2) 

0,0044 SEK/sensor för den stora sensorn (5x5 mm2) 

Överhettning i öppen miljö 

Avser användning för detektering av överhettning i öppna miljöer där även vanligt ljus finns. Samma 

krav gäller vid denna miljö som för överhettning i ljusförsluten miljö med enda skillnaden att här är 

även transmittans av synligt ljus viktigt.   

 
Plasten 2110 (vit) från KUBE Electronics ges som förslag för detta ändamål eftersom den har hög IR-

transmittans men ändå blockerar viss mängd synligt ljus. Vi valde en vit plast eftersom dessa från 

skillnad till de färgade plasterna inte värms upp lika snabbt och ger därmed mindre felkällor.  

 

2110 (vit) – Primärt alternativ 
0,0036 SEK/sensor för den lilla sensorn (3x3 mm2) 

0,0068 SEK/sensor för den stora sensorn (5x5 mm2) 

Montering 

För storskalig produktion med filter är limning med silikon den bästa lösningen. Problemet med 

denna metod är dock den långa härdtiden för silikonet, som kan vara upp till flera timmar. 

Silikonlimning kräver också industrirobotar då dosering av limmet är mycket svårt att göra för hand. 
 

Om produktion skall göras i en mindre skala är tejpning en mycket bra lösning. Här kan man beställa 

ett antal enheter ifrån Brady Corporation och dessa kan monteras för hand. Här har vi ingen 

härdningstid vilket leder till en mycket snabbare process än vid limning. 

 

För närvarande vet vi inte vilken storlek på luftspalten som är optimalt. Dock vet vi att mindre 

luftspalt ger ökat brus och det blir mer markant för mörka plaster. Målet vi hade var att öka signal-

brus-förhållandet och därför rekommenderar vi en större luftspalt.  

 
 


