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Kontakta: Mårten Breidner, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 67 eller marten.breidner@oemelectronics.se

Förfl ytta värme effektivt med 
hjälp av Aavids Heat Pipes.
 
Heat Pipes är en effektiv 
transportör av värme. Med hjälp 
av en inkapslad förångnings- och 
kondenseringsprocess förfl yttas
värme på ett effektivt sätt från 
värmekällan till exempelvis en 
kylprofi l. 

Med Heat Pipes kan man öka 
den termiska ledningsförmågan 
i traditionella konvektionskylare 
genom att till exempel sprida 
värmen jämnt över basplattan 
och på så vis utnyttja hela 
kylarens storlek. Detta är också 
ett sätt att öka kylförmågan utan 
att öka kylarens storlek och på 
så vis hålla nere vikten. 

Heat pipes används även för 
att kyla komponenter i trånga 
utrymmen där man leder bort 

UNIK ÖVERFÖRINGSFÖRMÅGA AV VÄRME.FRÅN -40° UPP TILL +85°
9GT-serien är det senaste till-
skottet av högkvalitativa fl äktar 
från Sanyo Denki. De nya 
fl äktarna är framtagna för 
applikationer där fl äktarna 
utsätts för temperaturer ända 
ner till -40° eller upp till +85°.
 
Tack vare speciellt utvalda 
komponenter klarar de det breda 
temperaturområdet utan att göra 
avkall på vare sig livslängd eller 
prestanda.
 
Den nya serien fi nns i sex modeller
i 12V eller 24V utförande och med 
möjlighet till PWM-styrning och 
pulssensor.

Storlekar:
• 40x40x25 mm
• 60x60x25 mm
• 80x80x25 mm
• 92x92x25 mm
• 92x92x38 mm
• 120x120x38 mm

Temperaturområde:
-40°C till +85°C

Livslängd:
40 000 h vid +85°C

Kontakta: Jesper Rylander, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 36 eller jesper.rylander@oemelectronics.se

värmen till en annan del av applika-
tionen där det fi nns utrymme för 
en kylfl äns. Man kan också på ett 
liknande sätt leda ut värmen i ex-
empelvis chassit på applikationen. 

Vanliga applikationer där Heat Pipes 
används är bland annat datorer och 
laptops, servrar, telekommunikation 
och motorstyrningar. 
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Är du intresserad av hur 
Heat Pipes fungerar? Aavid till-
handahåller två olika utvecklings-
kit så att du kan testa i din egen 
applikation. 

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.
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Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

LÖDTRÅD
Vi har ett mycket omfattande 
sortiment av högkvalitativ löd-
tråd för elektronikindustrin. 
Både blyfria och blyinnehållande
versioner med fl era olika leger-
ingar och fl usstyper.
 
Vid behov av tvätt med lösnings-
medel rekommenderas vissa trådar 
med lätt borttagningsbara rester 
och för lösningsmedelsfri tvätt med 
enbart varmt vatten rekommend-
eras HYDRO-X serien.

SAVBIT-tråd skyddar koppar- 
och järnpläterade lödspetsar och 
koppartråd och –pläteringar från 

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

*NYHET* LOCTITE LODPASTA.
Vid den senaste APEX-mässan lanserades Henkels 
mycket efterlängtade lodpasta, LOCTITE GC 10, den 
första rumstemperaturstabila lodpasta någonsin på 
marknaden. En innovation som väckte mycket uppmärk-
samhet och som resulterade i en NPI Award i den starkt 
konkurrensutsatta kategorin för lödmaterial.

Lodpastan kan transporteras och förvaras ett år i rums-
temperatur vilket medför att ytterst lite pasta måste kastas 
under produktionen. 

Ställtider för att tina pastan elimineras, då den är redo för 
applicering direkt från hyllan. Produkten har så lång hållbar-
hetstid att man kan ha lite säkerhetslager utan att riskera 
skrotning, vilket reducerar risken för kostsamma produktions-
stopp. 

Flusset är mycket tåligt och behåller hela sin aktivitet intakt tills 
det aktiveras under omsmältningen.

 
Vi har många olika typer av lodpasta i vårt sortimentet. Blyfri, 
blyinnehållande, vattentvättbar, halogenfri samt med 90iSC-
legering som höjer långtidshållfastheten på blyfria lödningar 
och därmed öppnar upp för helt nya möjligheter att gå över till 
blyfritt även i krävande applikationer.

Välkommen att höra av dig till oss för mer information.

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

ROBUSTA PIEZO-STRÖMSTÄLLARE.
Bulgin introducerar det senaste 
inom strömställare med den nya 
Piezo-serien. 

Förutom den snygga och moderna 
designen har brytarna extremt lång 
livslängd och garanterar upp emot 
30 miljoner cykler, vilket minimerar 
underhållsarbete. En perfekt lösning 
för applikationer i miljöer som är 

Kontakta: Andreas Lingmerth, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 68 eller andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Specifi kationer:
• 3 storlekar, diameter 16 19 & 22 mm
• Platt eller guidande profi l på tryckytan
• Obelyst eller Ringbelyst i olika färger
• Momentan eller ihållande funktion
• IP68/69
• Brytförmåga 1A

utsatta av hårda tag och väta.

Tekniken skiljer sig mycket från 
traditionella strömbrytare där man 
använder mekaniska och rörliga 
delar. Piezo-knappen fungerar 
istället som touch. Vid beröring 
aktiverar man en rörelse av 
Piezokristaller. När de trycks ihop 
bildas en spänning som används 

erosion vilket 
sparar kostnader 
och ökar livsläng-
den på spetsarna samt tillför-
litligheten vid till exempel kabel-
lödning.

HMP-tråd med extra hög smält-
punkt för tex lödning av testpunkter 
och prober under omsmältning.

Det fi nns även trådar för andra 
typer av krävande lödningar som 
ALUSOL för Aluminiumlödning, och 
ARAX för lödning på t ex rostfritt 
stål och mässing. Dessa trådar har 

extra hög aktivitet och tvätt av rest-
erna rekommenderas efteråt.

Många av trådarna har vi på lager 
för omgående leverans. Välkommen 
att kontakta oss för mer information 
eller beställning av prover.

för att skicka en impuls/signal till 
den interna elektroniken vilken är 
programmerad att sluta eller öppna 
kretsen.

Egenskaper:

• Utmärkta tryckegenskaper under 
 mycket lång tid, 72 timmars 
 ”stencil life”.

• Utmärkta vätningsegenskaper  
 - minimering av problem med 
 lodkulor.

• 24 timmars ”abandon time” då 
 pastan kan ligga still på plåten och 
 ändå skapa ett perfekt första tryck.

• Blanka och fi na lödfogar.

• Halogenfri.

• Ett års hållbarhetstid i rums-
 temperatur.
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Att logga data och rita grafer är 
en ny funktion i lödstationerna i 
JBC:s Excellence-serie. Logga 
de anslutna spetsarnas tempera-
turer och momentana effekt-
utveckling och få full kontroll 
över din lödprocess.

Rita en graf i realtid direkt på löd-
stationens stora färgskärm. Du kan 
även spara ner data som en CSV-fil 
direkt på ett USB-minne anslutet 
till stationen. Ett smidigt sätt att 
snabbt få en översikt över löd-
arbetet och samtidigt detaljerad 
data om temperaturer och tider.

Kontakta: Nina Pöyliö, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 25 eller nina.poylio@oemelectronics.se

FULL KONTROLL ÖVER LÖDPROCESSEN.

Kontakta: Tomas Isaksson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 35 eller tomas.isaksson@oemelectronics.se

Alternativt ansluter du lödstationen 
till en dator och använder program-
met JBC Manager, som du laddar 
ner gratis. Fördelen är då att du 
kan använda lödstationen 
precis som vanligt under 
tiden, utan graferna på skärmen. 
Ett bra alternativ när man ska 
utvärdera löprocessen för en 
specifik produkt eller om man 
vill kvalitetssäkra arbetet under 
ett helt arbetspass.

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.seKontakta: Ulrik Peterson, Material & Utrustning • 075-242 45 19 eller ulrik.peterson@oemelectronics.se

FLER SILIKONDETALJER.
Vår leverantör Kingley Rubber 
har utökat sin produktportfölj 
med bland annat silikondetaljer 
av olika slag såsom tätningar 
och packningar.
 
Idag finns tre olika produktions-
tekniker för att framställa dessa 
detaljer.
1. Formsprutning
2. Traditionell gjutning med flera
 verktygsdelar i ett verktyg
3. Extrudering för silikon-/gummirör

Vi erbjuder kundanpassade 
paneler, antingen med screen-
tryck på traditionellt sätt eller 
med digital fyrfärgsinfärgning, 
DataPrint. 

Med DataPrint printar vi i själva 
ytbehandlingen, anodiseringen, 
så att färgen ligger inbäddad i 
denna. Färgen kan därmed inte 
repas eller tvättas bort.

Dataprinttekniken gör att vi klarar 
att printa alla färger utom vitt 
och hanterar storlekar upp till 
1000x500 mm som standard, 
vilket är unikt i branschen.

Kort tid och låga omställnings-
kostnader gör att DataPrint är 
mycket lämpligt för korta serier 

VI ANPASSAR EFTER DINA BEHOV!

DITT TRYCK PÅ PANELER I ALUMINIUM
och/eller prototypserier som annars 
kan vara mycket kostsamt att ta 
fram i fyrfärg.

Har du behov av anpassningar 
som att fräsa ut hålbilder, konturer, 
försänkningar, distanser, skruvtorn 
och gänginsatser så hjälper vi er 
med det.

Vi kan även hjälpa er vid behov 
av lasermärkta paneler. Svart 
anodiserad panel med lasermärkta 
symboler/text ger en väldigt bra 
kontrast och permanent märkning 
med hög slitstyrka.

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.

Kingley Rubber kan idag  
framställa följande detaljer:
• Samgjuten silikon med olika
 slags material såsom 
 metalldelar, FPC och PCB.
• Fler komponenter med silikon-
 knappsatser; Plast, PCBA, FPC, 
 Pet, MD-lager. 
• Medicinskt godkända silikon-
 detaljer.
• Gummitillbehör (gummibeslag).
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BRETT SORTIMENT MED OLED.
Vi på OEM Electronics erbjuder 
ett brett OLED-sortiment.

De monokroma displayerna finns  
i storlekar från 0,5” upp till 3,2”, 
med upplösning från 72x32 upp 
till 256x64 pixlar. Fullfärgs-OLED 
finns från 1,1” upp till 3,5”. Teck-
endisplayer finns i varianter från 
16x2 till 20x4 tecken och rader.

Det finns en rad olika fördelar med 
OLED kontra LCD. Eftersom en 
OLED består av organiskt mate-
rial som emitterar när det spän-
ningssätts blir dess betraktnings-
vinkel långt bredare än en LCD. 

Till OLED krävs ingen bakgrunds-
belysning vilket innebär att effekt-
förbrukningen blir betydligt lägre 
än en LCD-modul med en aktiv 
backlight. Detta bidrar till att öka 

livslängden på batterier i till 
exempel bärbara produkter.

Utan kravet på bakgrunds-
belysning för OLED blir 
skärmarna extremt 
tunna och kan tillämpas 
på många produkter 
och öppna upp ett 
brett utbud av nya 
designmöjligheter.

Med en OLED kan 
man erbjuda en 
högre ljusstyrka 
och kontrast jämfört med LCD, 
då förhållandet mellan en aktiv och 
en icke aktiv pixel blir mycket 
större då den icke aktiva 
pixeln är helt ”död” och inte 
ger ifrån sig något ljus alls.

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.

Kontakta: Mikael Fredriksson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 73 eller mikael.fredriksson@oemelectronics.se


