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Kravspecifikation 

Dokument Utgåva Benämning 

SSFN 026 Utgåva 1 nov 92 Fordrings och Provningsnorm för utombordsmotorlås 

Tolkningen  

Tolkning i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. 
 

Innehåll 

 4.3.1/5.3.4 Korrosion  Fastställd 10-01-22 

 4.1/5.3.1.2 Angrepp med handverktyg  Fastställd 10-01-22 
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4.3.1 Korrosion 
Låset får inte har mist sina funktionsegenskaper efter provet. Det får således inte vara så angripet av 
rost att låsfunktionen påverkas eller oavsiktligt kan aktiveras. Detta kontrolleras genom låsning och 
upplåsning samt inspektion. Oberoende av resultatet skall eventuella anmärkningar framgå av 
rapporten. 

5.3.4 Korrosion 
Låset anbringas 2 timmar i en saltdimmekammare enligt ANSI /ASTM B 117-73 med följande 
undantag: Låset får EJ sköljas eller på annat sätt rengöras efter avslutat saltdimmeprov. Omedelbart 
efter provet anbringas låset i en kammare med 100 % luftfuktighet och svag lufttillförsel vid 35 C – 40 
C i 30 dygn. 

Tolkning 

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:  
Korrosionskravet och utförandet korrosionsprovet i denna norm harmoniseras så att kravet 
och utförandet blir likvärdigt andra produkter för liknande miljöer. 

Tillämpning 

Kravet enligt avsnitt 4.3.1 och provning enligt avsnitt 5.3.4 tillämpas enligt följande: 

 SS-EN 1670 utgåva 2 grade 4 (240 timmar) 
 2.5 Nm är högsta tillåtna vridmoment vid funktionskontroll  

4.1 Angrepp med handverktyg 
Låset skall ha en sådan styrka att det inte kan forceras på kortare tid än 5 min. enligt punkt 5.3.1 
Angrepp med handverktyg. 

5.3.1.2 Provningsgruppen kan välja vilka angreppspunkter som helst på låset för att på kortast 
möjliga tid öppna densamma. Provningsgruppen skall planera följden av angreppsproven så att dessa 
normalt kan utföras på 12 st kompletta låsenheter. Angreppspunkter som minst skall omfattas av 
provningen: 

- Borrprov enligt SS 3078 och SS 3079 
- Osv. 

Tolkning 

Vid tillämpning av ovanstående tolkas detta enligt följande:  
Borrning är en del av de manuella angreppen. 

Tillämpning 

Provning enligt avsnitt 5.3.1.2 tillämpas borrning enligt 
- Borrprov mot låsanordning 
- Osv. 
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