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Till vår kund, VMI International AB, levererar vi membrantangentbord till deras produkt Viber A+. 
Ett mätinstrument som tack vare kundanpassning ger VMI möjlighet att bredda sitt erbjudande 
gentemot deras kunder. 

FLEXIBLA OCH 
KUNDANPASSADE TANGENTBORD.

VANDALSÄKRA
TOUCHSTRÖMSTÄLLARE.
Det blir allt vanligare att använda touch-funktion istället för 
mekaniska strömställare i applikationer där man siktar högt 
när det gäller design. 

Vi har nu möjlighet att presentera Onpow’s senaste nyhet som 
är just en touchströmställare i gediget vandalsäkert utförande.

Tekniken bygger på kapacitiv touch vilket förenklat kan förklaras 
med att en laddad yta, t ex ett finger, måste beröra tryckytan 
för att få funktion precis som i din smartphone. Brytaren finns 
både i momentana och ihållande funktioner och är ringbelyst
som standard. Vid önskemål kan man även få belysta symboler.

Kontakta: Nina Pöyliö, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 25 eller nina.poylio@oemelectronics.seKontakta: Anna Elmeke, Material & Utrustning • 075-242 45 12 eller anna.elmeke@oemelectronics.se

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.seKontakta: Andreas Lingmerth, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 68 eller andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Teknisk data:

 IP69 & IK10 klassning
 Driftspänning, 5, 12 eller 24VDC
 Panelhålsdiameter; 19,22 & 25mm
 Drifttemperatur; -25°C till 55°C
 Livslängd; 50 miljoner cykler 
 1 eller 2-färgad LED-belysning som 
 är beroende av brytarens läge

VMI tillverkar hjälpmedel för att effektivisera 
underhåll av maskiner (motorer, fläktar, pumpar, 
turbiner etc). Deras kunder finns över hela 
världen och är företag och industrier som utför 
underhåll på maskiner. 

Vi på OEM Electronics levererar kundanpassade 
membrantangentbord till deras produkt  
Viber A+. 

Till membrantangentborden finns olika overlayer för att 
enkelt kunna ändra utseendet på tangentborden. Detta 
innebär att VMI i sin tur kan erbjuda sina kunder leverans 
av samma mätinstrument men med den grafik och logo-
typ som kunden önskar. 

“Detta är mycket uppskattat av våra kunder och gör 
att vi kan erbjuda dem en hel produktserie”, berättar 
Bo Österberg, vd på VMI.

“För oss är det viktigt att leverera en produkt med hög 
kvalitet och täthet och detta har OEM Electronics hjälpt 
oss med att ta fram i nära samarbete med oss”, fortsätter 
Bo.

Membrantangentbord är mycket slitstarka, enkla att  
montera och kräver inte mycket kringarrangemang i 
slutapplikationen. Man kan fritt välja storlek, grafisk lay-
out, antal och position av knappar. Vi jobbar alltid med att 
ta fram bästa möjliga tryckkänsla för användaren. Önskar 
ni även belysning på tangentbordet så hjälper vi er med 
det.

“OEM Electronics har varit ett värdefullt bollplank i  
projektet och tillfört mycket kunskap kring olika fråge-
ställningar och kommit med förslag på lösningar”,  
avslutar Bo. 

Minska värmeskador på dina komponenter och 
arbeta mer effektivt, med hjälp av en värmehäll. 
Vi erbjuder värmehällar från JBC som nu lanserar 
nyheten PHB-2KA - en värmehäll i ett större format. 

EFFEKTIVT MED VÄRMEHÄLL

 Perfekt för förvärmning av större kretskort. 

 Ger jämn värmefördelning. 

 Till stor fördel vid lödning av flerlagerkort.

 Uppvärmningsyta: 360 x 277 mm.

 Med två värmezoner kan man välja att 

 använda båda samtidigt eller var och en för sig.

 Kretskortshållaren passar alla typer av kretskort

 då den har många justerbara delar.

 Hållaren är höj- och sänkbar.

 Storlek: 514 x 432 mm.
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PWM CONTROLLER FÖR FLÄKTSTYRNING.
Att varvtalsstyra fläktar med hjälp av PWM-signal 
blir vanligare i allt fler applikationer. Optimerad  
prestanda, minskad strömförbrukning och sänkt ljud-
nivå är bara några av fördelarna med denna lösning.

NYTT STANDARDSORTIMENT AV TFT
KONKURRENSKRAFTIGA ALTERNATIV FRÅN TIANMA

Tianma breddar nu sitt sortiment av TFT:er i storleks-
ordningen 1,4” till 15” med stort  fokus på 3,5” 4,3”, 7”,
10,4”, 12,1” samt 15”.

I och med denna breddning av sortimentet läggs också fokus 
på ett antal ”high runners” där vi kan presentera ett mycket 
konkurrenskraftigt pris och snabba leveranstider. 
Kontakta oss för kompletta specifikationer och övriga frågor.

I ett led att möta marknadens efterfrågan 
på färdiga styrkretsar kan vi nu introducera 
Sanyo Denki’s PWM Controller.

Den finns i fyra varianter. En BOX-enhet 
med 4 styrfunktioner samt 3 PCB-
enheter med vardera en styrfunktion.

Välkommen att kontakta oss för mer 
information.

Kontakta: Mårten Breidner, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 67 eller marten.breidner@oemelectronics.se Kontakta: Anna Elmeke, Material & Utrustning • 075-242 45 12 eller anna.elmeke@oemelectronics.se

Box-enhet PCB-enheter

Artikelnummer 9PC8666X-S001 9PC8045D-V001 9PC8045D-R001 9PC8045D-T001

Spänning (VDC) 12, 24 och 48

Strömförbrukning (W) 0.2

Spänningsområde (VDC) 7 till 60

PWM-signal VOH (high level voltage): 3.3 eller 5 VDC, frekvens: 25 kHz

Fläktar per enhet Upp till 4 fläktar kan anslutas

Styrfunktioner Voltage control, Internal ad-
justment (variable resistor) 

control, External adjustment 
(variable resistor) control, 

Thermistor control

Voltage control Variable resistor 
control

Thermistor control

Monteringsmetod DIN-skena eller  
skruvmontering

Skruvmontering

Kontakta: Emil Gustafsson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 18 eller emil.gustafsson@oemelectronics.se

Upplösning Ljusstyrka Interface BL livstid Touch

TM035KDH03 320x240 300 RGB 24 bits 20k timmar Nej

TM043NDH02 480x272 300 RGB 24 bits 20k timmar Nej

TM070RBH10 800x480 280 RGB 24 bits with TCON 20k timmar Resistiv

TM070RDH10 800x480 350 RGB 24 bits with TCON 20k timmar Nej

TM104SDH02 800x600 400 LVDS 6/8 bits 50k timmar Nej

TM121SDS01 800x600 450 LVDS 1 port 50k timmar Nej

TM150TDSG71 1024x768 450 LVDS 6/8 bits 50k timmar Nej

IFUME - NYA GENERATIONENS AGGREGAT

Vår leverantör Purex har tagit fram nya generationens aggregat,  
med många nya funktioner och fördelar. 

Purex filtersystem används för att fånga upp och filtrera bort farliga gaser 
som produceras vid exempelvis lödning och limning eller när man arbetar 
med andra skadliga partiklar eller ångor.

Programvaran hos nyheten iFume har utvecklats från grunden för att leva 
upp till de funktioner och den prestanda som marknaden efterfrågat.

Några av dess funktioner: 

 Färgskärm med touchpanel

 Separat övervakning av för- och huvudfilter

 Partikel- och gassensorer på den filtrerade luften

 Larmar om slangar blockeras eller aggregatet öppnas

 Interface för att koppla till annan utrustning

 Datainsamling
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Henkel Loctite har ett heltäckande sortiment av produkter för applikationer som 
ska tvättas. Flusset i alla vattentvättbara produkter har hög aktivitetsgrad och 
klarar därför svåra lödningar. Inga lösningsmedel behöver användas i tvätt-
processen men alla flussrester måste tvättas bort efteråt.  

VATTENTVÄTT.
HAR DU KRAV PÅ ATT TVÄTTA DINA KRETSKORT?
ELLER EXTRA SVÅRA LÖDNINGAR SOM KAN TVÄTTAS? Dagens allt mer kraftfulla elektronik genererar stora mängder 

värme och måste kylas för att inte ta skada. Hi-Contact™  
Liquid Cold Plates från Aavid är vätskebaserade kylplattor med 
hög värmeöverföringsförmåga som effektivt kyler värmekänsliga 
produkter. Dess patenterade designprocess Hi-Contact™  
maximerar kontakten mellan kopparrör och platta, samt ger en 
jämn kontaktyta där vätskan flyter väldigt nära värmekällan.

Vi erbjuder ett standardsortiment av vätskekylare med olika storlek 
och kylförmåga. Tillsammans med Aavids expertis hjälper vi gärna till 
att designa en kundunik kylare, anpassad efter din applikation.

 Kopparrör i direktkontakt med värmekällan för högsta möjliga

 värmeöverföringsförmåga

 Patenterad infästningsmetod av röret i plattan

 Termiskt epoxi ger röret maximal kontaktyta med plattan 

 för ökad prestanda

HI-CONTACT™ LIQUID COLD PLATES

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

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

I vår vattentvättbara serie Hydro-X,
som är klassad som ORH1, ingår 
flussmedel i flytande form och 
matchande lödtråd med blyfri 
(SAC387/Sn99C) eller bly-
innehållande (60/40) legering.

HYDRO-X 
Vattentvättbart flussmedel 
Hydro-X20 
Appliceras som spray eller skum. 
Löder ytor som koppar, mässing, 
nickel och stål. Resterna tvättas  
lätt bort och lämnar en mycket  
ren yta som möter MIL-P-28809A 
jonkontamineringstest.

Vattentvättbar Lodtråd Hydro-X
Hög aktivitetsgrad medför snabb 
vätning och lödning av svårlödda 
ytor och komponenter. Inga olösliga 
rester, inget sprättande. 

VATTENTVÄTTBAR LODPASTA 
WS300 / WS200
Vattentvättbar blyfri lodpasta 
WS300 
Bra öppentid, utmärkta tryck- och 
lödegenskaper. Pastan finns till-
gänglig med SAC387-legering. 
Den blyinnehållande varianten WS 
200 innehåller Sn62 legering.

LOCTITE GC 3W
FÖRSTA RUMSTEMPERATURSTABILA

VATTENTVÄTTBARA LODPASTAN

OEM Electronics kan nu stolt presentera ett nytt samarbete med den 
kinesiska LCD-tillverkaren DLC Displays CO, Limited.

NY DISPLAYLEVERANTÖR!

Vi är otroligt positiva till vårt nya 
samarbete med DLC. De har ett 
spännande sortiment med 
displayer för de flesta applikationer 
och branscher. 

Speciellt intressant är deras TFT- 
produkter i storlekar mellan 1”-15” 
där deras standardutbud erbjuder 
alltifrån high brightness-lösningar 
till wide viewing och bondade 
kapacitiva touchpaneler. 

DLC erbjuder även möjligheten att 
kundanpassa sina TFT:er redan 
vid lägre volymer, något som våra 
kunder efterfrågat en längre tid.

Kontakta oss för mer 
information eller förfrågningar!

Kontakta: Emil Gustafsson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 18 eller emil.gustafsson@oemelectronics.se

 Brett standardutbud av TFT-produkter.

 Kundanpassar redan vid lägre volymer.

*NYHET* Loctite GC 3W
Ny vattentvättbar rumstemperatur-
stabil lodpasta i samma familj som 
GC10 introduceras nu i Europa! 
Kan förvaras i rumstemperatur i  
6 månader och det dubbla i kylen. 
Pastan finns med SAC305-legering.
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Den 19-21 april finns vi i monter C06:14 på  
S.E.E. på Kistamässan i Stockholm. 
 
S.E.E. - Scandinavian Electronics Event, är Nordens största 
och viktigaste mässa och mötesplats för den professionella 
elektronikindustrin. 

Hämta din kostnadsfria biljett på vår hemsida!
Kontakta oss gärna för att boka möte med 
våra säljare, tel 075-242 45 00.  

Välkommen!

S.E.E. SCANDINAVIAN ELECTRONICS EVENT

SES VI PÅ MÄSSAN?

Produktområde Elektromekanik  
& Temperaturkontroll:

Filip Lindén  
Stockholm/Mälardalen/ 
Värmland/Norrland

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

Robin Axelsson
Södra/Västra Sverige/Norge

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

VÅRA DISTRIKTANSVARIGA SÄLJARE:

Produktområde Kundanpassade  
Tangentbord & Displayer:

Mikael Davidsson
Mälardalen/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 34,
mikael.davidsson@oemelectronics.se

Philip Areland
Västra Sverige

Tel. 075-242 45 84,
philip.areland@oemelectronics.se

     
Fredrik Carlsen
Södra Sverige

Tel. 075-242 45 23,
fredrik.carlsen@oemelectronics.se

Produktområde Material & Utrustning:

Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge

Tel. 075-242 46 75,
tommy.petersson@oemelectronics.se

 


