
5 SAKER ATT 
TÄNKA PÅ I DITT 
TFT-PROJEKT

HÖG KVALITET  
I FOKUS

MILJÖVÄNLIG 
INGJUTNING

FLÄKTAR OCH 
BRYTARE TILL 
KONVEKTORELEMENT

LÅT OSS FÖRENKLA 
DIN MONTERING

NUMMER 1/2018

KUNDTIDNING FRÅN OEM ELECTRONICS

NEWS

VINNANDE
KOMBINATION

TANGENTBORD & DISPLAY

TILL AIRWATERGREEN



NEWS #1 20182 NEWS #1 2018 3

Vår kund Airwatergreen utvecklar, tillverkar och 
säljer produkter för luftavfuktning. När de skulle ta 
fram en ny typ av avfuktare hörde de, efter  
rekommendationer, av sig till oss på  
OEM Electronics. 

DISPLAY OCH  
TANGENTBORD  
I KOMBINATION 
FÖR TUFF MILJÖ OCH  
MED BRA FUNKTIONALITET

Vi fick i uppgift att ta fram ett tangentbord tillsammans 
med en monokrom display, som skulle sitta på  
deras nya FLEX-avfuktare. Airwatergreen hade flera 
krav; produkterna skulle klara en tuff miljö och vara av 
bra funktionalitet. Dessutom skulle kundens egna logo-
type finnas med på tangentbordet och det skulle ha  
tryckknappsfunktioner.

”Val av färger och funktioner har skett i ett snabbt och  
förtroendeingivande tempo. Och vi har fått ett väldigt 
bra bemötande från er”, säger Jonas Högström,  
Production & After Sales Manager, på Airwatergreen. 
 
Tangentbordet anpassades efter kundens önskemål 
och har två utskärningar som gör att övriga  
komponenter på produkten lätt kan monteras. 

”Vi kommer med hög sannolikhet köpa produkter från 
er igen”, avslutar Jonas.

Kontakta: 
Anton Segerson,  
produktansvarig membran- & kapacitiva tangentbord
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Kontakta: 
Anton Fagerström, produktansvarig displayer & displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

CROSSCONTROL VÄLJER BÄSTA 
SKYDDET FÖR SINA KRETSKORT.
Vår kund CrossControl utvecklar och levererar styrsystemlösningar för jord- och skogsbruksmaskiner, 
entreprenadmaskiner, gruvutrustningar med mera. De har valt att använda SilGel 612, från vår  
leverantör Wacker Silicones, till sin nya I/O-controller CrossFire SX.

SilGel 612 är en mjuk och klibbig silikongel för elektronikingjutning, med utmärkt vidhäftning och  
tätningsförmåga. Den skapar ett mycket bra skydd för dina komponenter mot fukt, temperatursvängningar,  
vibrationer och stötar. SilGel passar perfekt som kretskortsskydd i exempelvis fordon vid extrema  
temperaturer. 

SilGel behåller sin elasticitet även efter 1000 timmar i 180°C, med en mycket liten viktförlust. Materialet har en  
självläkande effekt. Efter reparation kan materialet återställas, genom att nyblandat material hälls över och gjuts 
fast i den gamla, utan förbehandling.

Kontakta: 
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

SILGEL 612
SKYDDAR DINA KOMPONENTER

Mycket bra elektronikskydd

Påverkar inte komponenter  

Transparent silikongel, som inte gulnar med tiden

Låg viskositet, 1000 mPas

Två komponenter 1:1 blandningsförhållande som  

kan justeras för fastare material

Utmärkt vidhäftning

Härdar i rumstemperatur

Härdningstiden kan förkortas med värme

Applikationstemperatur -50 °C till +180 °C

Dielektrisk styrka >23 kV/mm

Självläkande

CrossFire SX är en I/O-controller som används i CAN-baserade styrsystem i arbetsmaskiner och fordon.  
Controllern är utvecklad för att hantera krävande miljöer med hänsyn till temperatur, vibration, fukt och EMC. 
SilGelen skyddar kretskortet och gör att komponenterna inte utsätts för stresspåverkan vid temperaturskillnader. 
Samtidigt skyddar den också mot fukt och genom sin gelform tar den upp vibrationer mycket bra.

Förutom SilGel har vi också levererat en kundunik Gap-Pad, från vår leverantör Bergquist. Gap-Pads är ett  
material som levereras i utstansade ark, ofta gjorda av silikon. Gap-Pads ger en jämn och effektiv  
värmeavledning och är enkla att hantera i produktion. Gap-Paden anpassade vi till CrossControl’s önskemål för 
att den skulle passa deras egen artikel. 

CrossControl och OEM Electronics har under de senaste åren fördjupat samarbetet för att stödja CrossControl’s 
strategi att etablera sig som en världsledande leverantör inom avancerade styrsystem.
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I över 80 år har vår kund Frico arbetat med att utveckla produkter för inneklimat. När de 
skulle uppgradera ett av deras konvektorelement med en fläkt och en ny typ av brytare, 
valde de att kontakta oss på OEM Electronics. 

”Det var två faktorer som gjorde att vi valde 
er. Dels kunde ni leverera en fläkt med den 
ljudbild vi ville ha. Det andra var att ni kunde 
få fram en IP44-brytare som var vit med 
dubbelpolig brytning och inte hade något 
extra silikonöverdrag. Den kombinationen 
var det ingen annan som löste”, berättar 
Eva Voelkerling, produktspecialist på Frico. 

Fläkten som sitter i elementet kommer från 
vår leverantör Sanyo Denki. Den håller en 
mycket låg ljudbild och hörs knappt vid 
lägsta varvtal, vilket är en stor fördel om  
elementet ska användas i hemmiljö.  
Brytaren som vi tog fram speciellt för Frico 
kommer från vår leverantör Bulgin. 

Kontakta: 
Mårten Breidner, produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Kontakta: 
Jonatan Lindell, produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Genom att tillsätta fläktar i ett konvektor-
element får du en jämnare värme snabbt 
i hela rummet. Fricos nya element passar 
bra i utrymmen där du vill ha en snabb  
temperaturhöjning, exempelvis i tvättstugor 
eller i fjällstugor. Elementet kan styras via 
app på mobilen, vilket gör det möjligt för  
användaren att nyttja elementet även när 
man inte är hemma. 

”Kontakten med er på OEM Electronics 
har fungerat bra. Vi har fått snabba svar på 
frågor om olika lösningar. När vi hade  
speciella önskemål var det bara att ställa 
frågor till er och vi fick precis den service 
som vi önskade. Vi kommer absolut höra av 
oss till er om fler komponenter framöver”,  
avslutar Eva. 

FLÄKTAR OCH BRYTARE MED  
RÄTT LJUDBILD OCH EGENSKAPER
KUNDANPASSAT FÖR FRICO.

När vi hade speciella 

önskemål var det bara 

att ställa frågor till er och 

vi fick precis den service 

som vi önskade.

“
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Kontakta: 
Mårten Breidner, produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

HÖGRE PRESTANDA 
I TUFFA MILJÖER

Tillförlitlighet och minimalt underhåll är viktiga parametrar vid  
framtagandet av produkter som ska sitta i tuffa miljöer. För att uppnå 
detta krävs en hög IP-klassning och lång livslängd på ingående  
komponenter.

Sanyo Denki har sedan länge försett marknaden med IP68-klassade fläktar,  
med marknadsledande livslängd på 180 000 timmar vid 60°C.

Nu lanseras ett flertal nya fläktar för tuffa miljöer med högre prestanda, i form av ökat 
luftflöde och lufttryck. Allt för att möta marknadens behov av ökad värmehantering.

92X38
140X38

140X51

VARFÖR KAPACITIVA TANGENTBORD?

Lång livstid

Stora designmöjligheter

Kan tryckas med flera olika typer av material 

Stum taktil känsla

Kan produceras med hög IP-klassificering och temperaturtålighet

TOUCHA PÅ VÅRA NYA TANGENTBORD
UTVECKLAS EFTER DINA BEHOV

Nu har vi utökat vårt produktsortiment inom tangentbord med kapacitiva tangentbord. De består av  
”touch-knappar” utan taktil känsla. Tekniken bakom kapacitiv touch bygger på att ett ledande material, 
som exempelvis ett finger, påverkar kapacitansen över en viss yta.

Det kapacitiva kretslagret trycks på PET-material och ytlagret, även kallat ”overlaymaterialet”, tillverkas i glas, 
PET, akryl eller PC (polykarbonat).

Verktygskostnaderna för tangentbordet varierar beroende på material, antal komponenter och storlek. Men ett 
enkelt kapacitivt tangentbord tenderar att ofta vara billigare än ett liknande membrantangentbord.

Den långa livslängden och de goda designmöjligheterna gör att kapacitiva tangentbord passar bra i en mängd 
olika applikationer, där framförallt vitvaror dominerar. Det finns många möjligheter att anpassa tangentbordet 
efter specifika design- och applikationsbehov, även med högre IP-klass och temperaturtålighet. 

Kontakta: 
Anton Segerson,  
produktansvarig membran- & kapacitiva tangentbord
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se
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När Kuben Ventilation AB i Falun skulle uppdatera ett av 
deras mest populära rumsaggregat hörde de av sig till 
oss på OEM Electronics. Kuben har varit en kund till oss 
under många år och nu ville de ha hjälp med att ta fram 
flera komponenter som skulle passa i det nya aggregatet.
 
”En av anledningarna till att vi valde er som leverantör är att vi 
uppskattar att ha fler komponenter från samma leverantör. Det 
gör att det är lättare att få en bild av vad vi behöver för  
komponenter till våra aggregat”, säger Peter Johansson,  
konstruktör på Kuben Ventilation.

Förutom en ny kundanpassad brytare från vår leverantör Onpow tog vi fram två överhettningsskydd från leverantören  
Inter Control och även en automatsäkring på 10A från Sang Mao. Det gjorde att Kuben Ventilation kunde  
kostnadseffektivisera produktionen.

”Vi hör av oss till er och förklarar vilken funktion vi är ute efter. Detta underlättar enormt för oss. Ni har koll på marknaden 
och på utbudet. Det är skönt att ha det stödet från er och en support som vi kan lita på”, avslutar Erik Berg, inköpare på 
Kuben Ventilation. 

”VI UPPSKATTAR FLERA 
KOMPONENTER FRÅN 
SAMMA LEVERANTÖR”

Kontakta: 
Jonatan Lindell, produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Kontakta: 
Andreas Lingmerth, produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Erik och Peter på Kuben Ventilation AB

Kontakta: 
Christofer Brandt, produktansvarig utrustning
075-242 45 15 • christofer.brandt@oemelectronics.se

Vår norska kund Norbit fick för fyra år sedan ett nytt ramavtal med Statens vegvesen, motsvarigheten till 
svenska Trafikverket. Avtalet innebar att ta fram fler vägtullsbrickor som skulle sitta på framrutan, på de 
norska bilarna. Brickorna registrerar när bilarna åker igenom någon av vägtullarna som är utspridda över 
hela Norge. 

Systemet finns till för att finansiera nya vägar i Norge. 
Vägtullsavgiften som tas ut, går till att betala av just 
den vägen du åker på. När vägen är betald börjar det 
byggas nya vägar som ska betalas med detta system. 
Därför ökar produktionen av brickorna för varje år och 
i snitt producerar Norbit 1 000 000 brickor/år. Det är 
70% av alla brickor som levereras till Statens  
vegvesen årligen.

Produktionen av brickorna sker i Norbits egna fabrik i 
Røros, 40 mil norr om Oslo. Där utvecklar och  
producerar de högteknologiska lösningar till flera  
olika marknader.

Norbit kontaktade oss och ville ha hjälp med en ny 
monteringsutrustning, som skulle användas när brick-
orna skulle sättas fast i framrutan på bilarna. De hade 
väldigt specifika krav på vad som skulle vara med i  
monteringsutrustningen. Tillsammans med vår lever-
antör ATC kunde vi lösa behovet. Utrustningen består 
av ett dubbelsidigt kardborreband, en våtservett och i 
vissa fall även en returpåse som används när kunden 
ska skicka tillbaka sin bricka till Norbit för att få en ny.

HÖG KVALITET I FOKUS
MONTERINGSUTRUSTNING TILL NORSKA NORBIT.

”Vi är alltid väldigt noga med kvaliteten på produkterna 
vi köper in och har höga krav på leveranssäkerhet. För 
att kunna leverera till  
Statens vegvesen måste vi 
veta att vi får produkterna i 
rätt tid från våra leverantörer. 
Det är OEM Electronics 
väldigt duktiga på. Vi har en 
god kontakt och ni förstår 
vad vi har för behov till våra 
produkter. Därför  
kommer vi absolut köpa mer 
produkter av er i framtiden, 
säger Ove Kaaseth,  
strategisk inköpare på 
Norbit.”

”Det här är en typisk volym-
produkt som i princip kunde varit producerad i Asien 
eller i Östeuropa. Men anledningen till att vi klarar att 
producera det i vår fabrik i Røros handlar nog om att 
vi är duktiga på logistik. Har en bra kontakt med våra 
leverantörer och att vi har en hög grad av automation i 
vår fabrik”, avslutar Ove.
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MILJÖVÄNLIG INGJUTNING
VI HJÄLPER ER ATT SKYDDA ER ELEKTRONIK.

Är ni i behov av en miljövänlig ingjutning utan härdtid och utan ytbehandling efter?

Tillsammans med vår produktförädling presenterar vi nu lågtrycksformgjutning från vår leverantör LPMS. Ni 
som kund behöver endast köpa in ett verktyg och vi hjälper er med ingjutning av din elektronik. Eftersom hela 
gjutningen sker under lågt tryck och processtiden är kort, blir ömtåliga kretsar inte skadade. 

Kontakta: 
Christofer Brandt, produktansvarig utrustning
075-242 45 15 • christofer.brandt@oemelectronics.se

VARFÖR SKA DU

ANVÄNDA VÅR LÅG-

TRYCKSFORMGJUTNING?

Verktyget kan vara kvar hos oss och går att 

återanvända vid nästa beställning.

Verktygen går att köpa in med olika kaviteter.  

 2-kaviteter, 4-kaviteter eller 6-kaviteter.

Technomelt är ett polyamidmaterial 

(smältlim) som används för kapsla in och 

miljömässigt skydda elektroniska  

komponenter. Syftet är att skydda 

elektronik mot fukt, damm, smuts och 

vibrationer.

Fördelar med materialet Technomelt

Inget avfall

Naturliga råvaror

VAD ÄR TECHNOMELT?

Med ett brett utbud av komponenter, stor  
applikationskunskap och erfarenhet samt  
samarbete med leverantörer och övriga bolag  
inom koncernen, kan vi erbjuda olika typer av  
delmontage.

Komponenterna byggs ihop till ett delmontage, som 
beställs via ett artikelnummer istället för flera. För dig 
som kund innebär det enklare inköp och kortare  
ledtider.

Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen, såväl 
tekniskt som ekonomiskt, både vid större och mindre 
serier. Vilka moment kan ni spara i er produktion?

Fördelar med att nyttja vår produktförädling:

Färre leverantörer

Bättre kontroll på slutprodukten

Säkra leveranser

Kvalificerade produkt- och applikationskunskaper

Lägre kapitalbindning

Större flexibilitet

FÖRÄDLA KOMPONENTERNA
LÅT OSS FÖRENKLA DIN MONTERING!

Kontakta: 
Alma Salovic, produktionschef
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se
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RÄTT KOMPONENT OCH SNABB HJÄLP
VIKTIGA FAKTORER FÖR VÅR KUND MOBAB

De mycket kompakta elementen bygger på PTC-teknik, vilket ger en självreglerande effekt och en oberoende 
begränsning av temperaturen. Detta resulterar i högsta möjliga driftsäkerhet, då det inte finns risk för 
överhettning.

Aluminiumflänsarnas stora area säkerställer en homogen värmeöverföring. Med en justering av luftflödet, reglerar 
elementen automatiskt värmeeffekten inom vissa intervall.

VÄRM UPP LUFTSTRÖMMAR
MED HJÄLP AV MOTSTÅNDSVÄRMARE FRÅN DBK

Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

DBKs flänsförsedda motståndsvärmare är perfekt anpassade för att värma upp luftströmmar i en mängd 
applikationer. Exempelvis som förvärmare i ventilationsaggregat eller som reglering av rumstemperatur 
och uppvärmning av fordonshyttar.

EGENSKAPER:

Hög säkerhet till följd av automatisk temperaturkontroll

Ingen brandrisk

Självreglerande effekt i korrelation till luftflöde och omgivningstemperatur

Ingen extra temperaturreglering är nödvändig

Inga glödande delar

Sund och behaglig värme tack vare stor värmearea

Enkel montering

Dimensioner kan anpassas efter applikation

Lång livslängd vid korrekt användning

Standardelement är godkända för VDE och UL

Detta innebär att elementen drar 
väldigt lite ström när de når  
önskad temperatur, samtidigt 
som man får extra kraft då 
temperaturen understiger det 
önskade värdet.

Nu finns elementen även med 
glesare flänsar för lägre tryckfall 
och i versioner som är elektriskt 
isolerade.

I början av 90-talet startade företaget Mobab tillverkning av hyttvärmare till truckar. De såg ett behov 
av att kunna ha en säker, självreglerande värmare till sin nya produkt och det blev starten till ett långt 
samarbete med oss på OEM Electronics.

Produktuvecklingen ledde till att de blev Sveriges första kund av PTC-element från DBK. Än idag säljer vi  
PTC-element till Mobab och vi besökte deras tillverkning i Fjugesta, strax utanför Örebro.

Ronnie Finnström, produktionschef på Mobab, berättar hur de tänker när de väljer leverantörer till sina  
produkter. ”Valet hänger såklart på flera saker. Men jag tycker att det personliga mötet är väldigt viktigt, hur man 
upplever säljaren och hur vi kommer överens.”

Mobab har en komplett verkstad där de har möjlighet att tillverka kundanpassade värmare. Då är det viktigt att 
hitta en leverantör som har kunskap om vilken komponent som passar bäst i deras värmare.  

”Ni som leverantör ska snabbt kunna plocka fram rätt komponent till oss och det har ni alltid varit bra på”,  
säger Ronnie.

Magnus Narving är ägare och VD på Mobab och berättar om produkten som just nu håller på att monteras 
ihop i verkstaden. En värmare som ska sitta i dragtruckar på flygplatser i Tyskland. Mobab tillverkar cirka 2000 
värmare varje år och de tror på en ökning de närmsta åren. 

Magnus säger att ökningen definitivt kommer 
leda till att OEM Electronics får leverera fler 
produkter till Mobab framöver.

”Vi kan absolut rekommendera OEM  
Electronics som leverantör. Man får alltid tag i 
er när man ringer och vi får alltid snabb hjälp”, 
avslutar Ronnie. 

Vår säljare Filip tillsammans med Ronnie och Magnus på Mobab.

Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se
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NYA MÖJLIGHETER MED BREDA DISPLAYER
Bildförhållanden på 4:3 eller 16:9 är standard inom TFT-marknaden. Men dessa format täcker inte alla 
krav och behov. Ibland krävs ett mer avlångt format för att visualisera relevant information.  

Tillsammans med vår leverantör Evervision släpper vi nu Bar-Type TFT-displayer. De är väldigt breda och  
bygger ytterst lite på höjden. Detta speciella format gör det möjligt att visa information som vanligtvis inte hade  
fått plats.

STANDARD-TFT:ER
Idag finns det en mängd med variationer på TFT:er. Olika upplösning, ljusstyrka, betraktnings- 
vinklar samt med eller utan touch. Standard-TFT:er är modeller som är populära och går i hög 
volym hos våra leverantörer och oftast klarar du dig långt med standardutbudet. Dessa modeller 
ger också de bästa priserna. Här kan du se standard-TFT:er från två av våra största display- 
leverantörer, DLC och Tianma. 

HFFS-panel med 85/85/85/85 betraktningsvinklar

Fungerar från -30°C till +85°C

Finns med kapacitiv och resistiv touch

Finns med eller utan interfacekort (LVDS eller HDMI-kort med backlight drivning och PWM dimning)

Bar-Type-displayerna finns 
i tre olika storlekar: 8,8”, 
10,25” och 12,3”. 

För att möta kraven, speciellt 
för industriella applikationer, 
finns det följande teknik för 
dessa Bar-Type displayer:

5 SAKER DU BEHÖVER TÄNKA PÅ  
I DITT TFT-PROJEKT
Idag vill många operatörer och användare av elektroniska applikationer att budskap och interaktion sker 
via en färgdisplay, också kallad TFT. Den snabba utvecklingen på marknaden har resulterat i lösningar 
för många olika miljöer, prisklasser och användningsområden. För att hitta rätt TFT till rätt lösning kan 
du börja med att utgå från våra frågor här nedanför. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta fram en 
lösning som är anpassad för just dina behov!

Kontakta: 
Anton Fagerström, produktansvarig displayer & displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

2. Hur ska den användas?
Av vem, hur ofta och i vilket sammanhang kommer displayen att 
brukas? Betraktningsvinklar är viktigt för att få en så bra upplev-
else som möjligt för användaren. Ska den monteras på vägg, i en 
vinklad manöverpanel eller vara handhållen? De flesta tillverkare 
kan erbjuda många olika nivåer av  
betraktningsvinklar beroende på krav och önskad prisbild.

5. Vad får det kosta?
Vill du designa en applikation med utseende, kvalitet och prestanda i 
fokus finns det massor med nya tekniker som ger dig mängder med 
möjligheter. Jobbar du mot en snäv budget är det viktigt att särskilja 
vad som är krav och vad som är önskemål. Tillverkarnas standardsorti-
ment är oftast tillräckligt bra och kommer täcka in de flesta krav du kan 
tänkas ha på en display. De produceras också i höga volymer vilket ger 
ett bättre pris än andra displayer i samma storlek. Då många kunder 
köper dem ger det en trygghet i att artikeln kommer finnas tillgänglig på 
marknaden under lång tid framöver.

3. Vad ska visas på den?
Det är viktigt att i ett tidigt skede veta ungefär vad du vill visa på 
din display. Senare kommer det ligga till grund för vilken  
upplösning och vilket interface som passar din display bäst. Våra 
leverantörer har standardstorlekar på sina TFT:er och varje storlek 
finns oftast i många olika upplösningar. 

Upplösning Interface
Ljusstyrka 

(cd/m2)
Betraktningsvinklar 

(T/B/L/R)

DLC0240EZG-3 240x320 CPU 250 60/50/60/50

DLC0240LZG-4 240x320 CPU 1000 50/30/45/45

TM024HDH49 240x320 CPU 200 70/60/70/70

DLC0350FVG-5 320x240 RGB/CCIR656/601 300 60/70/70/70

DLC0350FVG-8 320x240 RGB 600 50/60/60/60

TM035KDH03 320x240 RGB/CCIR656/601 300 50/60/60/60

DLC0430EZG-7 480x272 24bit RGB 270 50/70/70/70

DLC0430NZG 480x272 24bit RGB 1000 50/70/70/70

TM043NDH02 480x272 24bit RGB 400 80/60/80/80

DLC0500EZG-4 800x480 24bit RGB 300 50/70/70/70

DLC0500HZG-6 800x480 24bit RGB 600 50/70/70/70

TM050RDH03 800x480 24bit RGB 250 50/70/70/70

DLC0700EZG-2 800x480 Digital/RGB 400 50/70/70/70

DLC0700FDG-7 800x480 LVDS 700 50/70/70/70

TM070RDH10 800x480 24bit RGB 450 60/80/80/80

1. Var ska den sitta?
Börja alltid med att fundera över miljön som 
displayen ska sitta i. Kommer den  
utsättas för direkt solljus, stora  
temperaturvariationer eller kommer den 
vara vägghängd inomhus? Svaret leder 
till vilket temperaturområde och vilken 
ljusstyrka displayen måste ha. Båda dessa 
faktorer spelar stor roll för slutkostnaden av 
displayen.
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4. Touch?
Idag har nästan alla större TFT-tillverkare 
displayer med eller utan kapacitiv touch i 
sina standardsortiment. Tekniken bakom 
kapacitiv touch bygger på att ett ledande 
material, som exempelvis ett finger, 
påverkar kapacitansen över en viss yta 
på touchen. Tekniken har kommit långt 
och klarar till och med användning med 
tunnare handskar. Idag finns det oftast 
en lösning på en kapacitiv touch, oavsett 
applikation.



Den 24-26 april finns vi i  
monter C06:10 på Kistamässan. 
 
Du träffar oss på S.E.E. i Kista.  
Elektronikbranschens viktigaste mötesplats för 
kontakter, affärer och utveckling. Vi träffar dig 
gärna för att prata komponenter och projekt.

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

Välkommen!
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