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

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

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

THERMAL DIVISION OF

Ända sedan 1972 har vår kund Wexiödisk försett storkök i och
utanför Sverige med diskmaskiner som har höga krav på  
kvalitet. OEM Electronics fick möjligheten att hjälpa Wexiödisk 
när man upptäckte ett problem med en ingående komponent,  
ett överhettningsskydd.

Problematiken handlade om att komponentens 
så kallade fail-safe-funktion kunde lösa ut under 
transport och ibland under kalla förhållanden. 
Detta orsakade i många fall extra arbete i sam-
band med installation av nya kök.

OEM Electronics kunde erbjuda ett nytt över- 
hettningsskydd som inte bara avhjälpte problemet 
med fail-safe för Wexiödisk. Man fick nu möjlighet 
att använda skruvanslutningar vid höga strömmar 
vilket tidigare inte varit möjligt.

”Eftersom vi levererar till marina storkök krävs 
också särskilda certifikat. Detta kunde OEM 
Electronics hjälpa oss med, en annan mycket 
viktig faktor för oss”, berättar Monika Wintberg, 
inköpare på Wexiödisk. 

Hon berättar vidare att detta nya över- 
hettningsskydd ingår i nästan alla  
Wexiödisks maskiner. Trots stora volymer 
har inte en enda reklamation mottagits.

”OEM Electronics ser alltid till att förse oss 
med komponenter i tid, till konkurrens- 
kraftiga priser och med väldigt god kvalitet. 
Vilket är grundpelare för oss när vi väljer 
leverantör”, säger Monika Wintberg.

Monika Wintberg avslutar med att hon är nöjd 
med samarbetet som vi har och kan absolut 
rekommendera OEM Electronics som leverantör.

ÖVERHETTNINGSSKYDD 
UTAN KRÅNGEL

I vårt sortiment hittar du allt du behöver för att 
leda bort värme. Med termiskt ledande material, 
kylprofiler och fläktar från världsledande till- 
verkare kan vi ta fram en helhetslösning för era 
termiska utmaningar.

Med termiskt ledande material från Bergquist 
fyller du igen de naturliga hålrum som blir mellan 
en komponent och en kylprofil. Den termiska 
ledningsförmågan ökar drastiskt. 

Vi kan hjälpa er att anpassa kylprofiler till specifika 
applikationer för att hitta rätt lösning för just er. 
Både vad gäller prestanda, storlek, vikt och pris. 

Vid val av fläktar, kan vi erbjuda allt från kraftfulla 
radialfläktar till mer tystgående fläktar. Fläktar 
med hög IP-klassning och lång livslängd. 

TERMISKA LÖSNINGAR

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

Kontakta våra experter på termiska lösningar



NEWS #2  20184 NEWS #2 2018 5

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

Idag är rörvärmeelement en vanlig lösning. Men nu finns 
det ett nytt och säkert alternativ som kombinerar hög 
värmeeffektivitet och lågt tryckfall. Värmeelement som 
bygger på PTC-teknik (positiv temperatur-koefficient).

Typiska applikationsområden för dessa PTC-värme- 
element är i den nya generationens ventilationssystem 
för villor och flerfamiljshus. Förutom säkerhet och 

ljudnivå är lågt tryckfall och en homogen värme-
distribution viktiga krav som måste tillgodoses 

när man installerar element i luftkanaler och 
ventilationssystem.

DBKs nya serie inkapslade och  
isolerade värmeelement möter alla 

dessa krav. Till skillnad från van-
liga rörelement, där avancerade 

kontrollsystem och brandskydd 
måste adderas, ger PTC- 
tekniken en ökad säkerhet. En 
förutbestämd maxtemperatur, 

VÄRMEELEMENT FÖR 
SÄKER VENTILATION
Växande användning av elektrisk energi i varmluftskanaler ställer allt högre krav på tillverkare 
av elektriska värmesystem. Man ser en ökad efterfrågan på till exempel utrymmesbesparande 
design samt lösningar med låga tryckfall i ventilationssystem.

t ex 200°C, kan aldrig överstigas. Detta kan spela en 
fundamental roll för att möta de höga säkerhetskrav 
som ställs.

PTC-element är självreglerande, vilket betyder att det 
reglerar sin effekt beroende på omgivningstemperatur 
och luftflödet genom elementet. Enkelt förklarat så ökar 
effekten i elementet då omgivningstemperaturen sjun-
ker och/eller luftflödet ökar. Vid omvända förhållanden 
sjunker effekten. DBK kan ställa in en maxtemperatur 
på mellan 120°C och 240°C.

Genom olika val av PTC kan DBKs värmare tillverkas 
för att passa ett brett urval av applikationer. Vi kan 
också leverera specialanpassade versioner och även 
färdiga ready-to-install-lösningar.

EXEMPEL: 
STANDARDELEMENT 100X100MM, 240°C PTC 
Omgivningstemperatur: +20°C 
Luftflöde: 200m³/h 
Vid detta förhållande ger elementet en värmeeffekt på ca 950W.

Ökas luftflödet till 300m³/h ökar också effekten med ca 20%.

Om även omgivningstemperaturen sjunker ner till -20°C, 
ökar effekten med ytterligare ca 20%. Vid detta för- 

hållande ger elementet en värmeeffekt på ca 1380W 
utan extra kontrollsystem.
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Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Vår kund WISI Norden, en del av WISI Group, konstruerar, utveck-
lar, tillverkar och säljer högkvalitativa hårdvaru- och mjukvaru- 
produkter samt annan elektronisk utrustning för professionell  
distribution och kommunikation av TV, radio och datasignaler. 

ALUMINIUMPANEL MED 
TRYCK OCH STANSNING

ÖKA VÄRMESPRIDNINGEN MED 
VAPOR CHAMBERS
På ett mycket effektivt sätt kan man sprida ut värmen från en värmekälla 
och på så vis eliminera hot spots och istället ge en jämn temperatur över 
hela kylflänsen.

WISI behövde en ny 
frontpanel till en av 
modellerna i sin EFM-200 serie. Det vikti-
ga för dem var att man kunde leverera en 
produkt med bra kvalitet på trycket och rätt 
håltagning. OEM Electronics kunde ta fram 
ett prov med rätt tryck och korrekta färger, 
med hålbild som passade. Provet skickades 
sedan till WISI för att säkerställa att de var 

nöjda med resultatet.

”Färgerna blev helt rätt, och 
de blev riktigt skarpa och 
bra”, säger Jonas Åberg,  
produktansvarig på WISI.

”Leveransen kom när den skulle och allt fung-
erade smidigt. Det kan vara svårt att få det att 
passa med elektronik och mekanik när även 
tryck är inblandat”, avslutar Jonas Åberg.

Vapor chambers är en fasomvandlande pro-
dukt som hjälper till att öka värmespridningen 
i en kylprofil. På ett mycket effektivt sätt kan 
man sprida värmen från en värmekälla och på 
så vis eliminera hot spots och istället ge en 
jämn temperatur över hela kylflänsen. 

Detta leder till att man kan använda sig av  
mindre fläktar eller sänka fläkthastigheten för 
att få en tystare produkt med längre livslängd. 
En annan fördel är möjligheten att minska stor-
leken och vikten på sin kyllösning.

Vapor chambers är en vakuumkammare med 
en inre struktur som är mättad med en liten mängd 
vätska. I uppbyggnad och funktion påminner den 
mycket om en heatpipe.

När värme tillsätts förångas vätskan omedelbart och 
fyller vakuumet. Ångan förflyttar sig till en svalare del 
och kondenseras ut i den inre strukturen igen och 
avlägsnar värmen till kylflänsarna. Vätskan vandrar 
tillbaka, via kapillärverkan, till värmekällan och cykeln 
börjar om på nytt.

Tack vare denna funktion kan värmekällan placeras var 
som helst på en Vapor chamber utan att det påverkar 
den termiska resistansen. 

Man kan också ha flera värmekällor med samma 
eller olika effekt som kyls av samma Vapor chamber. 
Vätskan förångas vid varje värmepunkt och stabiliserar 
värmen över hela kylflänsen.
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Kontakta: 
Anton Segerson,  
produktansvarig membran- & kapacitiva tangentbord
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se
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Kontakta: 
Anton Segerson,  
produktansvarig membran- & kapacitiva tangentbord
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Vår kund Orwak är marknadsledande leverantör av komprimerande avfallsutrustning.  
OEM Electronics fick i uppdrag att ta fram ett högpresterande membrantangentbord  
med dioder som har ett klart lysande sken.

Orwak levererar balpressar över hela värl-
den. De har utvecklat och tillverkat kompri-
meringsutrustning sedan 1971 och deras 
huvudkontor och moderna produktionsenhet 
finns i småländska Sävsjö. Orwak ingår i 
koncernen San Sac Group.  

Orwak har under en längre tid använt sig  
av membrantangentbord för sina avfall- 
komprimerande produkter. Till en ny produkt 
behövde de bättre och starkare ljusdioder. 
De valde därför att leta efter en ny leverantör. 
Bytet till OEM Electronics lösning medförde 
högre kvalitet och bättre service. 

ETT HÖGPRESSTERANDE 
TANGENTBORD!

”Med ert membrantangentbord har produkten 
blivit väldigt mycket bättre”, berättar Johan 
Fredriksson, elektronikingenjör på Orwak.

Vi levererar ett membrantangentbord med  
dioder som har ett klart och tydligt sken.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet och 
produktkvaliteten. Därför tar vi nu nästa steg 
tillsammans när vi ska genomföra en upp- 
datering på en annan maskinmodell”, avslutar 
Johan Fredriksson.

Var tangentbordet ska sitta och vad det ska utsättas för, spelar en 
viktig roll när vi ska bygga upp strukturen i ett tangentbord. Ska det 
appliceras i ett område där fukt och damm kan förekomma behöver 
man designa tangentbordet till att nå högre IP-klassificering.  
Att tangentbordet kan komma att användas med diverse redskap 
eller handskar är även det en parameter att ta med för att få en så 
passande produkt som möjligt.

För att vi på bästa sätt ska kunna planera i ett projekt är en 
projektplan alltid viktig. Med hjälp av den kan vi uppskatta 
vad ett projekt kan ta i tid, från start till mål, och därför ge 
er den bästa möjliga servicen.

LED eller backlight? Många av våra kunder efterfrågar olika typer 
av indikeringar för sina knappsatser. Där är ljusdioder i olika färger 
de mest förekommande. Det är även vanligt att applicera b ack-
light eller LGF i knappsatser för att få en snygg och jämn spridning. 
Ofta används detta för att till exempel göra en knapp extra synlig.

Ritningar är grunden till att vi snabbt kan få fram en så korrekt pris-
bild som möjligt. Ju utförligare ritningar desto bättre kostnadsupp-
skattning.Det leder till en betydligt mer effektiv projektprocess.  
Vi kan hantera följande filtyper:  
Modell, 3D: IGS, STP, STEP, x_t, prtt, sldprt. 
Modell, 2D: dxf/dwgGrafik: Adobe Illustrator (ai), dxf / dwg, cdr

Vad är er budgeterade projektkostnad? Jobbar du mot en 
stram budget är det viktigt att särskilja vad som är krav och 
vad som är önskemål när det kommer till exempelvis antal 
LED:ar, knappar, färger etc. som är kostnadsdrivande delar.

1
2

3
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5

HUR SKA DET ANVÄNDAS?

RITNINGAR

PRIS EFTER ÄNDAMÅL

PROJEKTPLAN

VILKEN TYP AV BELYSNING?
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Kontakta: 
Christofer Brandt, produktansvarig termiska material.
075-242 45 15 • christofer.brandt@oemelectronics.se

Vår kund LVI (Low Vision International) arbetar med produkter som 
förenklar vardagen för personer med synnedsättning. Företaget, som 
har 40 år i branschen, utvecklar, producerar och säljer synhjälpmedel. 
Produkterna är framtagna för att vara enkla att använda och med höga 
krav på tillförlitlighet och servicevänlighet. Under deras senaste projekt 
hade de problem med värmeutveckling i deras produkt, vilket med- 
förde att delar gick sönder.

EFFEKTIV TERMISK 
AVLEDARE FÖR SMÅ YTOR ”MATERIALET SOM OEM ELECTRONICS 

LEVERERAR LEDER VÄRME MER EFFEKTIVT ÄN 
DE MATERIAL SOM VI TIDIGARE UTVÄRDERAT.

När LVI hade utvecklat en av deras senaste modeller 
upptäckte de att kameran blev för varm och gick 
sönder på grund av överhettning. 

”Produkten var ganska ny, med stora investeringar i 
verktyg, så att designa om produkten var uteslutet” 
säger Carl-Johan Bonde, inköpschef på LVI.  

”Vi började därför titta på en lösning till befintlig 
mekanik”, fortsätter Carl-Johan. ”Eftersom utrymmet 
i apparaten är väldigt begränsat är man tvungen att 
sprida värmen på ett så effektivt sätt som möjligt”. 

Utvecklingschefen på LVI hade tidigare erfarenhet av 
termiska material från Bergquist. Så man började  
testa för att se om man kunde få ner temperaturen. 
Efter tester kunde man konstatera att temperaturen 
kunde sänkas genom att använda sig av gap-pads. 
Gap-pads eller termiskt ledande interface-material  
är mycket effektiva för att leda bort värme.    

Nästa steg i processen var att hitta en leverantör 
för gap-pads med hög kvalitet och anpassade 
efter just deras produkt. Efter ett besök från oss 
på OEM Electronics kunde man konstatera att man 
hittat leverantören av materialet som man letat efter. 

OEM Electronics levererar en gap-pad som är  
färdigstansad, detta gör monteringsarbetet enkelt.

”Materialet som OEM Electronics levererar leder 
värme mer effektivt än de material som vi tidigare 
utvärderat”, berättar Carl-Johan Bonde. 

”Stöter vi på problem med värme igen kommer 
vi definitivt höra av oss till OEM Electronics, här 
vet vi att det finns kunskap och material”, avslutar 
Carl-Johan Bonde.
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Kontakta: 
Mårten Breidner, produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Torin-Sifan har under de senaste 40 åren tillverkat 
EC-motorer för att möta behovet av energieffektiva 
fläktlösningar. I takt med nya energidirektiv har de legat 
i framkant med att utveckla nya fläktar som inte bara 
tillgodoser utan även överträffar kraven som ställs.

Med de senaste tillskotten i Torin-Sifans Revolution 
360–serie kan vi nu erbjuda EC-drivna centrifugal- 
fläktar med marknadsledande energieffektivitet och låg 
ljudnivå. Standardstorlekarna sträcker sig från 120mm 
till 400mm med en effekt upp till 800W. För en rad  
storlekar finns även möjligheten att få fläkten som  
”plug type” för att underlätta hantering och montering.

Fläktarna är designade för kontinuerlig drift i ett temp- 
eraturområde på -20°C till +60°C och är IP54-klassade 
för skydd mot fukt och damm. Den robusta konstruk-
tionen av motor och impeller garanterar högsta kvalitet 
och prestanda.  

Torin Sifan har lång erfarenhet av optimerade fläkt- 
lösningar till bland annat HVAC-industrin. Med vana för 
kundanpassningar oavsett storlek, ligger fokus på att ta 
fram en optimal lösning för varje enskild applikation.

För mer information besök www.oemelectronics.se  
eller kontakta oss.

ENERGIEFFEKTIVA 
FLÄKTLÖSNINGAR

SKILLNADEN MELLAN EC- OCH AC-MOTORER

Till skillnad från AC-motorer använder EC-motorer 
integrerad elektronisk styrning som minimerar förluster 
i motorn och ser till att den alltid jobbar vid optimal be-
lastning. Detta garanterar att andelen effektivt utnyttjad 
energi är många gånger högre och energianvändning-
en avsevärt lägre jämfört med AC-motorer. 

Hastigheten på EC-fläktarna är dessutom enkel att styra 
för att matcha efterfrågan på luftflöde och fortfarande 
arbeta med hög verkningsgrad.

För flera storlekar finns även möjligheten 
att få fläkten som ”PLUG TYPE” för att 
underlätta hantering och montering.
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Kontakta: 
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Nyhet! Miljövänlig underfill Eccobond UF1173

På kretskort kan skydd mot stötar, termisk chock, 
fukt och annan potentiellt skadlig miljöpåverkan vara 
avgörande för långsiktig tillförlitlighet av CSP- och BGA- 
komponenter. Man vill också undvika att lacker kryper 
in under komponenterna och orsakar skada när  
applikationen är i bruk. 

Henkel Electronics har nu utvecklat UF1173, en miljö-
vänlig underfill med hög tillförlitlighet som inte innehåller 
några REACH SVHC*-listade råvaror (juni 2018) och 
inte är CMR**-klassad.

Henkels världsledande produktportfölj av underfill, 
globtop och inkapslingsmaterial gör dem ideala för 
konsument-, industri- och fordonsapplikationer samt 
medicinska och flygtekniska tillämpningar.

För applikationer där full limfyllning under komponen-
terna inte krävs, finns LOCTITE cornerbond, där en 
hörnförstärkning uppnås redan under omsmältnings-
processen, eftersom limmet är självcentrerande. Detta 
ger en snabbare produktionsprocess vid lättare  
mekaniskt förstärkningsbehov.

*SVHC = Substances of very high concern 

**CMR = Cancerframkallande, Mutagent,  
Reproduktionstoxiskt

FÖRSTÄRKNING MED
UNDERFILL 

Ett material med många användningsområden 

Behöver du silikondetaljer till din applikation?  
Våra tillverkare av knappsatser gör så mycket mer 
än bara knappsatser.       

Tillsammans med dem kan vi hjälpa er med bland 
annat silikon i flera olika material, tätningar, medi-
cinskt godkända silikondetaljer och gummibeslag. 
Du kan också gjuta in till exempel komponenter, 
metall och hela kretskort tillsammans för att skapa 
helhetslösningar. Kontakta oss för mer information.

SILIKONDETALJER TILL 
DIN APPLIKATION

Kontakta: 
Tomas Isaksson  
Produktansvarig, silikongummi-tangentbord,        silikondetaljer 
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se
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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.

Box 1025 • Förrådsvägen 2 • SE-573 29 Tranås 
info@oemelectronics.se • Tel: 075-242 45 00  

www.oemelectronics.se

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

Jakob Helander
Södra Sverige
Tel. 075-242 45 16, 
jakob.helander@oemelectronics.se

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

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

Fredrik Carlsen
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

Den 13-16 november finns vi i monter 
A02:14 på Elmia Subontractor i Jönköping.

Du träffar oss på norra Europas ledande 
mässa för underleverantörer inom den  
tillverkande industrin.

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 ELMIA


