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Frågor? Kontakta Anders Segerberg 
Produktansvarig nätaggregat
08-732 85 71 • anders.segerberg@oemelectronics.se

”Våra sökarljus är designade för att problemfritt verka under många år i en mycket  
krävande marin miljö. Stort arbete läggs därför ner för att hitta de rätta ingående  
komponenterna i våra system”, säger Anders Holst, teknisk chef på Luminell Sweden AB.

För några år sedan vidareutvecklades elskåpets styrsystem med fokus på att ytterligare 
förbättra produkternas EMC-egenskaper. De testade ett antal nätaggregat från olika  
leverantörer, däribland från oss på OEM Electronics.

”Testerna visade att nätaggregatet från OEM Electronics 
gav oss bra EMC-resultat samt hade ett fördelaktigt 
kompakt format i förhållande till den effekt den kunde 
lämna”, säger Anders Holst.

”Sedan våren 2013 levererar OEM Electronics nätaggregat 
till samtliga AC-system. Med tanke på installationsmiljön 
ombord, med mycket varierande omgivningstemperaturer 
och vibrationer har vi haft otroligt få reklamationer vilket är 
mycket glädjande”, säger Anders Holst.

”Samarbetet med OEM Electronics har under årens lopp 
fungerat mycket bra och eventuella frågor som dyker upp 
får alltid snabba svar. När vi under uppstartsfasen upp-
täckte att vi behövde en annan typ av anslutningsplint på 
aggregatet så löste OEM Electronics och tillverkaren detta 

både snabbt och smidigt. Den relativt sena ändringen fick 
därför aldrig någon större påverkan på våra utleveranser”, 
säger Anders Holst.

Just nu är Luminell inne i en mycket intensiv och spännan-
de period då de under andra kvartalet 2019 släpper en 
helt ny strålkastarmodell på marknaden. Modellen heter 
SL1 och vi vet att Luminell med denna kommer att sätta 
en helt ny kvalitetsstandard för marina LED-strålkastare. 

Luminell Sweden AB är en tillverkare av sökstrålkastare och ett växande företag i 
Luminell Group. De arbetar med belysning i krävande miljöer till krävande kunder. 
Främst inom områdena marin, olja&gas samt drönare. 

KOMPONENTER 
FÖR TUFFA MILJÖER!

”SL1 blir kompaktare än våra tidigare sökarljus med funk-
tioner som vågkompensering, integrerad termisk kamera 
som tillval med mera. Ljuset blir mycket kraftigt med möj-
lighet att justera både ljusstyrka och spridningsvinkel via 
den nya smarta operatörspanelen”, avslutar Anders Holst.
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Frågor? Kontakta Jesper Rylander
Produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

PTC-termistor, också kallad PTC-resistor, är en keramisk 
värmekälla baserad på bariumtitanat (BaTiO3). Vid tillverk-
ning dopas keramen för optimal temperatur eller effekt 
beroende på applikation.

När keramen spänningsätts får man ett värmeelement 
som självreglerar sin effekt beroende på omgivningens 
temperatur, ett så kallat dynamiskt eller självreglerande 
element. PTC-termistorn ökar resistansen kraftigt med 
stigande temperatur efter att en angiven temperatur  
(referenstemperatur) uppnås. Referenstemperaturen  
bestäms vid tillverkning, normalt mellan +40°C - +250°C.

PTC-termistorns höga positiva temperaturkoefficient  
(Positive Temperature Coefficient) har namngett tekniken.

Eftersom resistansen stiger med ökande temperatur och 
på detta vis begränsar den ström och energi som kan 
passera genom materialet, når aldrig keramen aldrig 
brandfarligt höga temperaturer. Om keramen kyls minskar 
resistansen och mer ström och energi tillåts att passera. 
Dessa egenskaper är ideala för värmeapplikationer.

SJÄLVREGLERANDE 
VÄRMEELEMENT

I de flesta fall betyder detta att man inte behöver install- 
era något extra överhettningsskydd. För att stänga av 
elementet rekommenderas att man använder en termo- 
stat, då elementet endast sänker effekten vid uppnådd 
referenstemperatur. 

Tack vare självregleringen får man en energibesparing i 
vissa applikationer. Detta för att effekten sjunker ju närmare 
man kommer önskat referenstemperatur.

Tillsammans med vår leverantör DBK erbjuder vi värmare 
för de flesta applikationer och hjälper gärna till att anpassa 
våra produkter för att passa just er lösning. I mer än 25 år 
har vi på OEM Electronics haft ett framgångsrikt och nära 
samarbete med DBK. Som experter på PTC och utveck-
lare av denna teknik är DBK idag en av Europas största 
leverantörer av PTC-värmare.

För att avlägsna överskottsvärme på bästa möjliga sätt är 
det därför väldigt viktigt att man väljer rätt termiskt material 
och rätt kylprofil.

Kraftfulla komponenter genererar mycket värme och det 
finns oftast en gräns för hur hög temperatur de klarar av. I 
många applikationer är det trångt om utrymme och dålig 
luftcirkulation. Då behöver man ett sätt att leda bort den 
värme som alstras genom att använda sig av ett termiskt 
material, en kylprofil och eventuellt en fläkt.

En kylprofil fångar upp överskottsvärmen från kompo-
nenten som sedan sprids ut till den omgivande luften. Kyl-
profilen placerar man optimalt direkt ovanpå den känsliga 
komponenten. En fördel är att ha gott om utrymme och 
god ventilation runt kylprofilen. Gärna i närheten av en fläkt.

Mikroskopiska luftfickor på komponenten och kylprofi-
lens yta försämrar värmeledningsförmågan och då kan 
man tillsätta ett termiskt ledande material mellan dessa. 
Materialet täpper till och eliminerar luftfickorna för att  
öka den termiska ledningsförmågan mellan den varma 
komponenten och kylprofilen. 

Vi hjälper er att välja rätt termiskt ledande material, samt 
förenklar monteringsprocessen genom att kunna leverera 
färdigstansade bitar av Sil-Pad och Gap-Pad precis enligt 
ert behov.

Ibland är det väldigt trångt inne i applikationen, vilket ofta 
även leder till dålig luftcirkulation. Då kan Heat Pipes vara 
ett alternativ. Heat Pipes är en väldigt bra transportör av 
värme och kan användas i kombination med en kylprofil. 
Man kan då leda bort värme från det trånga utrymmet till 
ett ställe i applikationen där det finns gott om plats för en 
kylprofil och ett bättre luftflöde.

SÅ OPTIMERAR DU DIN 

KYLNING!
Då framtidens elektroniska produkter blir alltmer kraftfulla samtidigt som de ofta 
ska vara så kompakta som möjligt, genereras mer värme på mindre yta. Detta kan 
vara en utmaning att hantera, då känsliga komponenter inte får bli överhettade 
eftersom produktens kvalitet och livslängd inte får riskeras.

Frågor? Kontakta Christofer Brandt
Produktansvarig termiska material
075-242 45 15 • christofer.brandt@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jesper Rylander
Produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se
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Frågor? Kontakta Daniel Nandorf 
Produktansvarig  k     ondensatorer, batterier 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

HÖGSPÄNNINGSKONDENSATOR MED 
HÖGA KRAV PÅ TILLFÖRLITLIGHET VID 

EXTREMA TEMPERATURSVÄNGNINGAR

Vår kund ADB SAFEGATE utvecklar, tillverkar och  
marknadsför utrustning som gör flygplatstrafik säker, 
snabb och effektiv. Utrustningen inkluderar belysning 
för landningsbanor, taxibanor och dockningssystem.

”Våra lösningar för startoptimering, digitala flight strips  
eller flygband, dockningsstyrning och flygspårningssystem 
är extremt pålitliga och används av flygledare och flyg-
platser runt om i världen ”, förklarar Peter Körner, Senior 
Electrical Designer vid ADB SAFEGATE.

”Affärsområdet Flygplatsbelysning ansvarar för den del 
som guidar piloter snabbt och säkert från landningsbanan 
till gaten. Våra skalbara system gör det enkelt att anpassa 
systemet vid varje installation”, förklarar Peter Körner.

Kraven som sattes på kondensatorn som vi levererar 
var mycket hårda. Nästan hela systemets spänning på 
5300Vac kunde hamna över den. Utöver det så krävdes 
låga dielektriska förluster vilket bibehåller filteregenskaperna 
som krävs för att dämpa störningarna till PLC-signalerna.

Vi kunde presentera flera modeller för kunden, berättar 
Daniel Nandorf, produktansvarig på OEM Electronics. 
Kunden testade dem och hittade en kondensator från vår 
leverantör FTCAP, som var anpassad efter deras behov. 

Den kundunika filmkondensatorn har använts av ADB SA-
FEGATE i flera år. ”Vi är mycket nöjda med denna modell 
som är skräddarsydd efter våra krav. Komponentens 
elektriska egenskaper och höga tillförlitlighet är perfekt för 
vår applikation, berättar Peter Körner.

KUNDUNIK KONDENSATOR FÖR 
BELYSNING TILL LANDNINGSBANOR

LET THERE 
BE LIGHT!
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 Frågor? Kontakta Ann-Louise Gyllenberg 
Produktansvarig elektronikmaterial 
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

 Frågor? Kontakta Ann-Louise Gyllenberg 
Produktansvarig elektronikmaterial 
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Nästa generation temperaturstabil lodpasta 
för mindre voids! Nu lanseras Henkels nya 
medlem i GC-serien. En förbättrad version 
av den prisvinnande GC 10. 

GC 18 har utvecklats för att förbättra och sä-
kerställa lödningen av komponenter med väldigt 
små och tätt sittande elektriska ledningsbanor, 
som till exempel BGA-komponenter. Det nya 
flusset i GC 18 är framställt så att det minimerar 
voids (luftinneslutningar) i lödfogarna. GC 18 
omsmälts alldeles utmärkt i luft utan kvävgas, 
vilket bidrar till en stor kostnadsbesparing.

Lodpastan kan förvaras i rumstemperatur i 
över ett år och vid kylförvaring håller den ännu 
längre. Eftersom GC 18 är redo för applicering 
direkt från hyllan behövs ingen tid för upptining. 

Den kan ligga på stencilen i över tre dagar även 
vid 80% luftfuktighet. Detta gör att minimal 
mängd pasta behöver kastas under produktion. 
Bra för både miljö och produktionsekonomi! 

LOCTITE GC 18 
THE GAME CHANGER

• Flussklassificering: ROL0 enligt  IPC-J-STD-004B 
• Ett års hållbarhetstid i rumstemperatur
• Bättre lödbarhet även med mindre volym
• Inget behov av kvävgas i omsmältningsprocessen
• Blanka och fina lödfogar efter omsmältning.
• Mindre antal voids jämfört med konventionell pasta
• Utmärkta tryckegenskaper under lång tid, minst 12  

timmars ”stencil life”
• Halogenfri
• Legering: SAC305
• Partikelstorlek: Typ 4

Vår kund Aluwave utvecklar och producerar 
skräddarsydda LED-moduler och armturer. 
Företaget startade 2005 med material- 
utveckling och har sedan 2010 egen  
produktion. Företaget är i en expansiv fas 
och under 2018 producerades över 1 miljon 
mönsterkort i Mölndal, Göteborg. 

Vid lödning av komponenter med traditionell 
lodpasta är det vanligt att pastan oxiderar och 
blir obrukbar ganska snart efter att den har 
kommit i kontakt med syret i luften.  

För tre år sedan var vi på OEM Electronics hos 
Aluwave tillsammans med vår leverantör Henkel 
för att testa den nya pastan Loctite GC10. Efter 
tester beslutade Aluwave att byta till den nya 
lodpastan. 

”GC10 har egenskaper som gör att lodpastan 
kan sitta kvar i maskinen när vi går hem för 

PRISVINNANDE 
LODPASTA

dagen. Tidigare fick vi tvätta stencilerna mellan 
varje skift och när personalen gick hem. Vårt 
nya arbetssätt sparar oss upp till en timme varje 
dag” berättar Peter Andersson, produktions- 
chef på Aluwave.  

”En annan fördel är att väldigt lite pasta går 
till spillo då man kan återanvända pastan på 
rakeln eller lägga tillbaka den i burken. Eftersom 
pastan inte heller behöver stå i kylskåp har vi 
alltid 1–2 burkar lättillgängliga och färdiga att 
använda utan att behöva vänta på att lodpas-
tan ska komma upp i rumstemperatur innan 
tryckning.” avslutar Peter Andersson. 

NEWS #1 2019 9
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Frågor? Kontakta Jonatan Lindell 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Vi på OEM Electronics har samarbetat med TylöHelo under 
många år. Redan under mitten av 70-talet fick vi kontakt då Tylö 
behövde hitta en ny leverantör av en indikeringslampa. Sedan 
dess har samarbetet vuxit och vi levererar ett flertal artiklar i 
dagsläget.  

För sex år sedan bytte TylöHelo design på bastuaggregaten. 
De gick från de klassiska ganska kantiga aggregaten till rundare 
och mjukare varianter. I och med detta ville man lyfta in modell- 
erna Compact och Combi Compact i det nya formspråket.

”Modellen Sense Sport Combi är ett bastuaggregat med en 
ånggenerator och har varit en utmaning att utveckla”, berättar 
Gustav Vassergård, produktutvecklare på TylöHelo.

Utmaningen låg i att få in mycket elektronik på en betydligt  
mindre yta än tidigare, på grund av den nya designen. Det är 
också viktigt att komponenterna klarar av den extrema värmen 
som bildas i ett bastuaggregat.

”I samarbetet med er på OEM Electronics är det en stor fördel 
för oss att ni kan leverera en komplett lösning”, berättar Gustav 
Vassergård.

Vi levererar bland annat två kundunika indikeringslampor som 
är försedda med en svart lins. Detta för att kunden önskade att 
lamporna skulle vara svarta och snygga när dom inte lyser.  

Vi levererar även överhettningsskydd, termostat, timer och brytare 
där alla komponenter är anpassade efter kundens önskemål.

KOMPONENTER
PA HETA PLATSER

Tylö har länge varit kända för sina bastuaggregat. 
2008 slogs Tylö ihop med finska Helo och går idag 
under namnet TylöHelo. Företaget har nu ett komplett 
utbud av toppmoderna wellness-produkter.

Frågor? Kontakta Andreas Lingmerth 
Produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se
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DESIGN &  
ANVÄNDARVÄNLIGHET 
I FOKUS 

Vi har tagit fram en silikonknappsats och ett displayglas 
till Bravidas nya läsare till Integra systemet. Bravida är 
marknadsledare inom stora och komplexa passersystem. 
I den senaste läsaren BCR-SD G2 har Bravidas fokus 
varit design och användarvänlighet. 

I detta projekt anlitades Lundinova, Jelmtech och Zenit för 
design och framtagande av den nya läsaren. Vi på OEM 
Electronics har långvariga relationer med dessa produkt- 
utvecklingsföretag, och kom in i ett tidigt skede av projektet 
med idéer och förslag. Under projektet har vi fungerat 
som ett bollplank i komponentval och tekniska lösningar.  

OEM Electronics är en viktig länk i logistiken och produk-
tionskedjan. Vi ser till att komponenterna kommer till rätt 
plats, i tid inför produktion. Till denna produkt levererar vi 
både knappsats och displayglas.

Läsaren har försetts med konkava återfjädrande knappar 
som placerats i matris. Detta ger en tydlig knappsats som 
blir användarvänlig, till exempel då larm ska slås på och av.

”Vi är mycket stolta över lanseringen av vår nya läsare. Vi 
kan nu efter en lång utvecklingsperiod, i nära samarbete 
med kunder och experter, erbjuda marknaden en läsare 
med fullt fokus på användarvänlighet”, säger Jonas 
Ahlgren, produktchef på Bravida division Riks.

DESIGN &  
ANVÄNDARVÄNLIGHET 
I FOKUS 

Frågor? Kontakta Tomas Isaksson 
Produktansvarig silikongummi-tangentbord,        silikondetaljer 
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se
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Vi har en stor bredd av Common mode, 
PFC och övriga drosslar för avstörning.

DROSSLAR FRÅN  
HAHN & ALPHA POWER

Tech Clip Kit innehåller allt du behöver för 
att designa din egen högkvalitativa skärm-
burks-prototyp

DIY-KIT FRÅN LEADER TECH!

Frågor? Kontakta Jamie Slaven 
Produktansvarig 
075-242 45 67 • jamie.slaven@oemelectronics.se

Kitet är designat för att snabbt och enkelt kunna ta fram  
en fungerande lösning. Du kan enkelt klippa ut och  
forma din skärmburk efter dina specifikationer. 

Din färdiga prototyp kan levereras i produktionsvolym 
redan på 2-3 veckor!

Varje kit innehåller:
• 20 st Tech Clip levererade på klippt tape för ytmontering
• 2 st 60 mm x 80 mm x 0.25 mm Tech Clip Cover

 Frågor? Kontakta Lars-Gunnar Lönnberg 
Produktansvarig             induktiva komponenter 
08-732 85 64 • lars-gunnar.lonnberg@oemelectronics.se

Genom våra leverantörer Hahn och Alpha Power kan vi ta 
fram kundunika lösningar till rimliga volymer och leverans-
tider. Vi levererar idag mer än 500 000 st drosslar årligen 
till våra kunder.Frågor? Kontakta Anton Fagerström  

Produktansvarig displayer, displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se
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 Frågor? Kontakta Ann-Louise Gyllenberg 
Produktansvarig elektronikmaterial 
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

HUR MÅNGA BEHÖVER DU?

VANDALBRYTARE  
FÖR HÖGA STRÖMMAR!

Tekniken går ständigt framåt. I dagsläget finns det mäng-
der med variationer på TFT:er med skillnader i upplösning, 
ljusstyrka, betraktningsvinklar och med eller utan touch. 
För många kunder kan det vara svårt att beställa en mindre 
mängd displayer då minsta orderkvantitet brukar ligga på 
500 st eller högre. DLC har nu satt samman en lista med 
displayer som kan beställas helt utan krav på minsta order-
kvantitet för att underlätta för kunder som inte behöver så 
många displayer, så hur många behöver du?  
I listan nedan finns ett axplock av displayerna.   

Modell

DLC0350ACP06RF-1

DLC0430DCP10RF-2

DLC0700BWM27RT-2

DLC1010CZK

Upplösning

320x240

800x480

800x480

1280x800

Aktiv yta

70.08x52.56

95.04x53.86

154.08x85.92

216.96x135.60

Fysiska mått

76.90x63.90

105.50x67.20

164.90x100.00

229.46x149.10

Ljusstyrka

350

400

500

350

Panel

IPS

IPS

TN

IPS

Interface

RGB

RGB

RGB

LVDS

Storlek

3,5”

4,3”

7”

10.1”

Vi kan nu erbjuda vandalsäkra brytare 
som klarar upp till 15A.

Serien finns med panelhålsmått i storlekarna 25, 28 och 
30 mm. Brytarna är i standardutförande IP65-klassade 
men går även att få upp till IP67 med momentan funktion.

Vi kan erbjuda kundanpassningar för att effektivisera 
montering. Exempel på kundanpassningar kan vara  
kablage i önskad längd och/eller montering av kontaktdon. 

Du kan även få brytarna ringbelysta, punktbelysta eller 
med önskad symbol.

Vandalbrytare med kort kropp 
I den nya 19 mm-serien finns varianter som enbart bygger 
11,8 mm med kablage och 17,8 mm med lödterminaler. 
Vandalbrytarna med kort kropp passar bra i applikationer 
med trånga utrymmen. Dessa brytare finns i två varianter, 
en med kablage och en med lödterminaler. 

Aktivatorn är även en så kallad Short travel – vilket  
innebär att den aktiva delen av brytaren bara rör sig  
0,5 mm vid tryck.

Frågor? Kontakta Anton Fagerström  
Produktansvarig displayer, displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

Tryckt elektronik används till exempel vid  
tillverkning av:
• Tryckta kretskort och potentiometrar
• Flexibla kretsar för membrantryckbrytare
• Tangentbord
• Värmeelement
• Automatsensorer
• Biosensorer, som EKG / EKG-elektroder, 

TENS-pads.
• Antenner för kontaktlösa SmartCards och 

RFID-etiketter
• Pekskärmar
• Belysning
• Hushållsprodukter

OEM Electronics är numera officiell distributör av Henkel 
Electronic Materials kompletta sortiment av ledande  
bläck och ytbeläggningar som innehåller silverledande, 
kolledande, dielektriska bläck och en mängd special- 
beläggningar och föreningar. Vårt partnerskap med  
Henkel ger våra kunder tillgång till produkter i världsklass 
som används vid tillverkning av flexibla kretsar, bio- 
sensorer, antenner, flexibla värmeelement och membran-
kontaktbrytare. Produkterna säljs under de välkända  
varumärkena Henkel LOCTITE® och Electrodag™.

Många produkter är beroende av tryckt elektronik för 
funktion, form och flexibilitet. Tryckt elektronik möjliggör 
hög volym, hög genomströmning och kostnadseffektiv 
tillverkning.

Beläggningarna kan appliceras via screentryck-,  
flexografi- och rotogravyrtrycksmetoder och kan  
användas på både flexibla och styva material. Material 
kan härdas termiskt eller via UV-strålning, vilket ger ett 
brett utbud av bearbetnings- och designalternativ. 

Vår leverantör Henkel är ledande inom specialiserade 
och korsfunktionella bläckformuleringar för tryckt  
elektronik. Med en bred produktportfölj av tryckbara 
bläck gör Henkel dagens medicinska lösningar, hemmets 
bekvämligheter, handhållen anslutning och fordons- 
förbättringar tillförlitliga och effektiva. Henkels elektronik-
bläck används på flera marknader samt på konsument- 
bildskärmar, medicinska, bil- och RFID-produkter. 

Tryckt elektronik i applikationer ger finare dimensioner 
och mer komplex funktionalitet. Henkels bläck uppfyller 
kraven på finjustering samtidigt som du behåller robusta, 
ledande och andra funktionella egenskaper. Detta gör 
Henkel till tekniskt ledande inom området.

ELECTRODAG 
  T R Y C K  D I N 

ELEKTRONIK!

™
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Frågor? Kontakta Jonatan Lindell 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se
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 Frågor? Kontakta Ann-Louise Gyllenberg 
Produktansvarig elektronikmaterial 
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Jan Klingler skulle ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair och 
behövde få fram lamporna till mässan. Silikonet han först använde, 
som skulle vara transparent, visade sig vara opakt och vitdimmigt. 
Detta förstörde uttrycket på annars väldigt konstnärliga lampor. 
Med hjälp av oss på OEM Electronics kunde han få snabb leverans 
och hann göra klart lamporna i tid till mässan.

Projektet med lamporna började under Jan Klinglers sista termin på 
Konstfack där han studerade industridesign. 

Innan flytten till Sverige hade han tröttnat på att designa produkter 
som inte varade, som till exempel skal till mobiltelefoner. Vi lever i en 
tid där man köper något som man byter ut efter något års använd-
ning. Han ville skapa något som betyder något för ägaren och kan 
finnas med en hel livstid.  

Han berättar att han fick idén till lamporna från ett litet schackbräde 
som hans gammelfarmor hade gett honom. ”För alla andra är det 
bara ett schackbräde men för mig är det en påminnelse om min 
gammelfarmor”, berättar Jan Klingler.

Under examensåret fick han inspiration att använda bakterie- 
kulturer för att ge nyskapade föremål en historia och ett starkt 
band till sina ägare. ”Vi bär alla på en stor mängd bakterier där 
varje person har sin helt unika bakterieflora, som dessutom kan 
visualiseras”, berättar Jan Klingler.

I lamporna finns alltså en bakterieodling som man får fram genom 
att skrubba huden från en person eller en plats. Bakterieodlingen 
läggs i agar (ett odlingsmedium) där den växer under 24-48h. Varje 
lampa blir unik då bakterierna växer som de vill och bildar mönster i 
olika färger. Den första lampan han tillverkade var med bakterier från 
den plats där han träffade sin sambo för första gången.

”När bakterierna växt tillräckligt mycket, förseglar jag hela odlingen. 
Utan syre slutar bakterierna växa och blir fossila.  Man vill inte vara 
för tidig med förseglingen, men väntar man för länge finns det risk 
att bakterierna dör. Det är en balansgång att veta när det är dags”, 
berättar Jan Klingler. 

Silikonet är en viktig komponent då det bildar en ring runt bakterie- 
odlingen och ser till att det blir helt förslutet, så att det inte sprider 
sig okontrollerat. Det är också viktigt att silikonet är helt transparent 
och inte gulnar med tiden då det ska synas så lite som möjligt. 

Snart kommer lamporna kunna beställas och man kan får en helt 
unik produkt skapad av en del av sig själv. Det kan väl knappast 
bli mer personligt? 

bacteria lamp
jan
klingler.com

janklinglerdesigns
janklinglerdesigns
janklinglerdsgn

BAKTERIER 
I  NYTT LJUS

Personlig lampa med bakterieodling. Den före 
detta Konstfackstudenten Jan Klingler från  
Tyskland kontaktade oss när han var i akut behov 
av silikon, till en minst sagt speciell lampa. 
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Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Med fortsatt hög efterfrågan på små fläktar med hög prestanda 
lanserar nu Sanyo Denki modellen 9HV3612P3K001. Det är en 
12-volts-fläkt i storlek 36x36x28mm som har högre prestanda 
än fläktar i storlek 38x38x28 mm eller 40x40x28 mm. 

• Ökat maxtryck med 67% mot tidigare modeller i  
samma storlek.

• Möjliggör bättre kylförmåga på mindre yta.
• Ny optimerad motor för lägsta möjliga strömförbrukning.

SAN ACE Ø225x99 Centrifugal ACDC fan 
& SplashProof Centrifugal ACDC fan

Sanyo Denki lanserar nu en efterlängtad ACDC-serie 
av centrifugalfläktar. ACDC är benämningen på det 
som generellt kallas EC där fläktarna har en inbyggd 
AC/DC-omvandlare. Detta innebär att man får 
enkelheten med att driva fläktarna på AC-spänning 
samtidigt som man får fördelarna med DC-motorns 
effektivitet och enkla styrningsmöjligheter. 

Först ut är en fläkt i storlek Ø225x99mm som finns 
i två varianter, standard samt IP56. Båda finns i 
utförande 115VAC eller 230VAC med en effekt från 
61W till 155W. Fläktarna har en +10VDC utgång vilket 
möjliggör PWM-styrning utan att behöva extra 
spänningsaggregat.

Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

FULLT BLÅS PÅ LITEN YTA

Model No.
Rated 

voltage
Operating 

voltage range
PWM duty 

cycle
Rated 

current
Rated 
input

Rated 
Speed

SPL:
Operating 

temperature
Expected 

life
(V) (V) (%) (A) (W) (min-1) (m3/min) (CFM) (Pa) (inchH2O) (dB[A]) (°C) (h)

100 1.75 21.0 32 500 0.72 25.4 1400 5.62 67
20 0.05 0.6 6 000 0.12 4.2 47.2 0.19 26

30000/60°C

Max. airflow Max. static pressure

9HV3612P3K001 12 10.8 to 13.2 -20 to +60

SAN ACE 36x36x28mm 9HV type High Static Pressure Fan

EC-FLÄKTAR FRÅN 
SANYO DENKI

KUNDANPASSAD FLÄKT 
TILL SOLKUNGEN
Vår kund Solkungen utvecklar och tillverkar Solfläkten 
sedan 10 år tillbaka. En produkt som används för att ge 
ett tillskott av varmluft i till exempel hus, garage, fritidshus 
eller husvagnar. Tekniken bygger på att med hjälp av en 
radialfläkt cirkulera inomhusluften genom solfångaren för 
att sedan skicka tillbaka den varma luften. 

Pekka Wiena, grundare av Solkungen, berättar att en av 
fördelarna med den senaste modellen Solfläkt 2.0 är att 
den kan drivas med en 20W solcell. Det innebär dels att 
den kan användas även där det inte finns dragen el, men 
framförallt att den är självförsörjande och självreglerande. 
Fläkten snurrar enbart när den får energi från solen vilket 
tar bort risken för att skicka in kall luft när solen ej är framme.

OEM Electronics har levererat fläktar till Solkungen under 
åren och följt med i utvecklingen av produkten. Då alter-
nativet med solcellsdrift kom på tal behövde vi titta på en 
kundanpassning av den tidigare 12-volts-fläkt vi levererat. 
En solcell på 20W kan ge en spänning på upp till 21 volt 
vilket är utanför spannet för en vanlig 12-volts-fläkt. 
Vi kunde ta fram en kundunik lösning på en fläkt med ett 
spänningsspann på 7-21,9 volt. 

”Jag är nöjd med samarbetet med OEM Electronics 
genom åren. Ni har varit smidiga att jobba med och har 
en flexibilitet som tilltalar mig. Med en driftsäker fläkt av 
hög kvalitet säkerställer jag i min tur detsamma mot mina 
kunder”, avslutar Pekka Wiena. 



OEM Electronics marknadsför komponenter och utrustning till elektronik- och apparattillverkare i norra Europa.  

Under drygt 40 år har vi hjälpt svensk industri att utveckla världsledande produkter.
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VI ÄR SÄLJARE PÅ OEM ELECTRONICS:

Maja Rehn
Nyckelkundsäljare
Tel. 075-242 45 72,
maja.rehn@oemelectronics.se

Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge
Tel. 075-242 46 75,
tommy.petersson@oemelectronics.se

August Lantz
Södra Sverige
Tel. 075-242 45 17,
august.lantz@oemelectronics.se

Sanna Andersson
Södra Sverige
Tel. 075-242 45 84,
sanna.andersson@oemelectronics.se

Robin Palmgren
KAM / Norra Sverige
Tel. 08-732 85 74,
robin.palmgren@oemelectronics.se

Jamie Slaven
Säljledare
Tel. 08-732 85 77,
jamie.slaven@oemelectronics.se

Astrit Berisha
Stockholm/Norra Sverige
Tel. 075-242 45 45,
astrit.berisha@oemelectronics.se

Fredrik Carlsen
KAM /Säljledare
Tel. 075-242 45 23,
fredrik.carlsen@oemelectronics.se

Filip Lindén  
Mälardalen  
Tel. 075-242 45 74,  
filip.linden@oemelectronics.se 

Adam Lundh
Västra/Norra Sverige 
Tel. 075-242 45 24, 
adam.lundh@oemelectronics.se

Robin Axelsson
Säljledare
Tel. 075-242 45 11,
robin.axelsson@oemelectronics.se

Produktområde:

Fläktar • Kyllösningar • Termiska material • Värmare • Termostater • Lim • Överhettningsskydd • Strömställare • Indikering •  PCB-material 
Ingjutning / Packningar • Lågtrycksformgjutning • Lödning • Underfill

Produktområde:

Tangentbord •  Displayer •  Displayfönster •  Monitorer •  Silikondetaljer

Produktområde:

Spänningsaggregat • Induktiva komponenter • Transformatorer • EMC • RF/Mikrovåg • Kondensatorer & Batterier

Den 27 & 28 mars finns vi i monter F:10 på 
Elektronikmässan  i Göteborg.

Välkommen till Sveriges största elektronik- 
mässa 2019!

Hämta din kostnadsfria biljett på vår hemsida! 

Kontakta oss gärna för att boka möte med 
våra säljare, tel 075-242 45 00. 

Välkommen!

MÖT OSS PÅ ELEKTRONIKMÄSSAN


