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

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

Flexibla värmare är tunna och lätta element, tillverkade 
för exakt uppvärmning genom direktkontakt mot fasta 
ytor.

Våra fl exibla värmare består av en värmeslinga inbäd-
dad i ett fl exibelt material, vanligtvis av silikon eller 
kapton®folie. Valmöjligheterna är stora vad gäller storlek 
och form och det fi nns många olika typer av värmare 
beroende på behov. 

Flexibla värmare kan användas i en mängd olika applika-
tioner - i cateringboxar, batteriuppvärmning, elektronik, 
telekommunikation, militär- och rymdutrustning, labora-
torieutrustning, vätske- eller gassystem, fotografi sk och 
optisk utrustning med mera.

ETT FLEXIBELT 
SÄTT ATT VÄRMA

FUNKTIONER

• Fukt- och kemikalieresistent

• Flexibelt och lätt

• Temperaturer upp till 260°C

• Snabb och effektiv värmeöverföring

• UL-, VDE-godkända

• Enkel installation

Läs mer om 
fl exibla värmare

Frågor? Kontakta Jesper
Produktansvarig fl exibla värmare
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jesper
Produktansvarig fl exibla värmare
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

TRÅDLINDADE 
VÄRMARE ETSADE 

FOLIEVÄRMARE

KAPTON®VÄRMARE SPIRALVÄRMARE

FÖRFORMADE VÄRMARE

SKUMISOLERADE 
VÄRMARE

NEWS #1  20212

Vår leverantör Tianma, ledande tillverkare av 

displayer, lanserar en ny serie med TFT-displayer. 

P-serien (Professional-serien) är designad för att 

möta behoven av HMI (Human Machine Interface) 

i de allra fl esta applikationer där man önskar en 

display med hög tillförlitlighet. 

Displayerna har bakgrundsbelysning med lång 

livslängd samt ett brett temperaturområde. Med hög 

ljusstyrka och bred betraktningsvinkel ger de bra 

läsbarhet i solljus. Parametrar som gör att de passar i 

en rad olika applikationsmiljöer.

Samtliga displayer går att få med integrerad PCAP 

(projicerad kapacitiv touch). Touchen kan levereras 

optiskt bondad eller monterad med kant-adhesiv. 

Vi kan även möta önskemål om en touch som klarar 

både fukt samt detektering med handskar. P-serien 

fi nns i wide-format samt i 4:3-format.

Serien är indelad i tre delar, för att du som kund enkelt 

ska kunna välja den display med rätt egenskaper för 

dina behov. 

ADVANCED:
• Utmärkt bildkvalitet vilket innebär hög pixeldensitet,
 utökad betraktningsvinkel och brett färgomfång.

• Bakgrundsbelysning med utökad livslängd.

• Hög ljusstyrka och brett temperaturintervall för 
 utomhusapplikationer.

• Går även att få extra robust utförande till applikationer

 med vibrationer och mekaniska stötar.

BASIC:
• Uppfyller en standardspecifi kation och prestanda-
 krav för den breda marknaden.

• Standardljusstyrka och bakgrundsbelysning med 
 utökad livslängd.

• Bra prestanda till en intressant kostnadsbild.

ENTRY:
• Kostnadseffektiv lösning för priskänsliga applikationer.

wide-format

4:3-format

NY SERIE 
MED TFT-DISPLAYER

P-serien
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Vi kan leverera helt kundanpassade plug-in-moduler 
i fl era olika effekter och utseenden. Vår tillverkare 
Wah-Hing designar och utvecklar plug-in-moduler för 
er produkt och applikation. Plug-in-modulen levereras 
färdig med en fast eller utbytbar stickpropp.

Många tillverkare har kunder över hela världen och det 
kräver ofta fl era olika godkännanden och stickpropps-
varianter. Med en utbytbar stickpropp kan ni leverera 
samma artikel till alla kunder över hela världen, med en 
artikel istället för fl era. 

Modulen kan laserprintas med logotyp och artikel-
nummer. Alla giltiga godkännanden är också printade 
på modulen.

KUNDANPASSADE 
PLUG-IN-MODULER

Modulerna går att få i olika färger samt att man kan välja 
längd, utförande och kontakttyp på kabeln.

Ni bestämmer vad ni vill ha, tillsammans med vår 
tillverkare tar vi fram lösningen.

Fördelar med våra kundanpassade plug-in-moduler:

•  Tidsparande

• Kostnadseffektivt

• Snabba leveranstider

• Anpassat för alla marknader

Displayen till kassavågar skulle uppdateras till en 
större variant. Man ville få in mer information men 
samtidigt behålla storleken på kapslingen. Helst av 
allt skulle även priset ner. Och det gick!

I vår kund Flintabs produktportfölj fi nns allt som 
inkluderar vägnings- och registreringssystem. Från 
tunga fordonsvågar till små paketvågar. De utvecklar 
anpassade helhetslösningar för kunder inom en rad 
olika branscher. 

Den största egna marknaden fi nns inom Sverige, där 
man även har servicetekniker. Vågar och vägning är ett 
reglerat område där det ställs krav på att vågar under-
hålls, kontrolleras och certiferas inom vissa intervall.

”Primärt så jobbar vi med industriell vägning inom 
områden där man antingen vill styra någonting eller 
reglera en process. Eller så kan man väga för att få eller 
ta betalt. Gemensamt för våra kunder är att de behöver 
exakthet och precision vid vägning och mätning”, 
berättar Tony Kübek, utvecklare på Flintab.    

Butiksvågar i kassadiskar är deras mest konsumentnära 
produkt. Vågarna behöver ha en tillhörande display så att 
man som kund kan se vad vågen visar. När det var dags 
att uppdatera denna med en större display, ville man 
använda samma verktyg till aluminiumkapslingen. 
Tidigare hade de en enradig segmentsbaserad LCD-
display men den saknade den fl exibilitet och funktiona-

SEGMENTDISPLAYEN GÖR JOBBET!
litet som behövdes. För uppdateringen valde man en ny 
egendesignad segmentsdisplay som kunde göras större 
utan att det påverkade konstruktionen i övrigt.  

”Att välja en LCD-display hade medfört krav på större 
datakraft och förmodligen en lokal processor i dis-
playen för att hantera grafi ken. Genom att istället välja en 
egenutvecklad segmentsbaserad display kunde vi göra 
displayen större, med fl er funktioner utan att öka kraven 
på datahantering eller strömförbrukning. Samtidigt kunde 
vi frigöra ytan inuti kapslingen och behålla nuvarande 
verktyg för produktion. Resultatet blev en kostnadseffek-
tiv, fl exibel och resurssnål lösning som perfekt matchar 
våra behov”, berättar Tony. 

Kassavågarna med tillhörande displayer tillverkas och 
konstrueras alltså här i Sverige och säljs av deras kund 
i hela Europa.

Samarbetet med oss på OEM Electronics började för 
fl era år sedan och idag köper Flintab, förutom display-
erna, även skåpvärmare av oss. Det är kundanpassade 
PTC-värmare med fl äkt som värmer terminalen i deras 
utomhusskåp.

”Det viktigaste för mig hos en leverantör, förutom utbudet, 
är att ha en part att diskutera och kunna ställa detalje-
rade frågor till. Vid tidigare erfarenheter då jag till exempel 
köpt direkt från en leverantör i Asien har det varit svårt att 
få tag på rätt kunskap”, avslutar Tony.  

SEGMENTDISPLAYEN GÖR JOBBET!

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

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

Frågor? Kontakta Kalle 
Produktansvarig kraftelektronik
075-242 45 59 • kalle.erlandsson@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Kalle 
Produktansvarig kraftelektronik
075-242 45 59 • kalle.erlandsson@oemelectronics.se

Läs mer om 
kundunik 
strömförsörjning

På insidan
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Svenska Bakepartner AB är pizza- och bakugnstillverk-
arna som till och med säljer svensktillverkade ugnar till 
pizzans hemland Italien. De säljer ugnarna, som fi nns i 
1500 modeller och 85 olika storlekar, under varumärket 
PizzaMaster.  

VÄRLDENS STÖRSTA UTBUD AV
PIZZA- OCH BAKUGNAR
Med försäljning över hela världen är det extra viktigt för vår kund Svenska Bakepartner att arbeta med bra och 
pålitliga leverantörer. Komponenterna i deras produkter måste fungera och ha alla de olika godkännanden som 
behövs, oavsett var i världen deras pizzaugnar hamnar.   

”Våra ugnar återfi nns i fl era olika segment. Man kan 
hitta dem i bland annat restauranger, fast-food-kedjor, 
på hotell och såklart på pizzerior”, berättar Christer 
Andersson, försäljningsansvarig på Svenska Bakepartner. 

Företaget ligger i Borås och där fi nns även deras produk-
tion. De har bra partnerskap runt om i världen, både för 
försäljning men även för service. Att erbjuda riktigt bra 
service är något de satsat på och som lett till att nya 
förfrågningar främst kommer in efter rekommendationer 
från tidigare kunder.

Svenska Bakepartner växer på 
fl era olika marknader runt om i 
världen.  

”Branschen i stort har backat 
under pandemin men vi har tagit 
marknadsandelar och ökade 
under förra året. Ett långsiktigt 
arbete som vi arbetat aktivt med 
under många år”, säger Christer. 

Vi på OEM Electronics levererar 
fl era olika komponenter till pizza- 

och bakugnarna. Flera olika strömbrytare, rattar samt 
fl äktar. Några strömbrytare levererar vi även med färdigt 
kablage för att förenkla monteringen i deras produktion.

”Ert breda utbud av bra komponenter är en stor fördel för 
oss. Vi måste välja leverantörer som både har koll och  
 har bra komponenter. Det kan vara svårt att hitta 

komponenter som fungerar lika 
bra och säkert i alla länder”, 
avslutar Christer.

På de olika marknaderna runt om i 
världen krävs olika godkännanden 
och certifi kat. Flera av våra kom-
ponenter är till exempel UL-certifi e-
rade och testade redan hos våra 
leverantörer. Vet vi kundens behov, 
kan vi få fram det som behövs.

“Ert breda utbud av bra 

komponenter är en stor 

fördel för oss. Vi måste 

välja leverantörer som 

både har koll och har 

bra komponenter. 

Frågor? Kontakta Jonatan 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jonatan 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se
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TÄTT OCH SKYDDAT
MED SILIKONDETALJ
- I RÖNTGENSYSTEMET ARCOMA PRECISION i5

DIFFERENTIAL MODE-SIGNALER
Signaler som däremot går i motfas (har 180 grader 
fasförskjutning) mot varandra (Differential Mode) skapar 
motriktade magnetfält i kärnan. De tar ut varandra så 
att inget magnetfält byggs upp och därmed uppför sig 
CM-drosseln som en vanlig ledare för dessa signaler. 
Detta innebär att den inte utgör något motstånd (endast 
trådens resistans är närvarande).

TREFASMATNING
I fallet med trefasmatning in i en 
trefas Common Mode-drossel 
är de tre faserna förskjutna 
med 120 grader i förhållande 
till varandra. Även då är sum-
man av strömmen i de tre 
faserna lika med noll så att 
inget magnetfält byggs upp i drosseln av den vanliga 
trefasmatningen. Vilket alltså gör att strömmen passerar 
utan nämnvärt motstånd. Däremot kommer störningar 
som ligger i fas med varandra att bygga upp ett magnet-
fält och därmed dämpas. 

Frågor? Kontakta Ulrik
Teknisk chef
075-242 45 19 • ulrik.peterson@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Ulrik
Teknisk chef
075-242 45 19 • ulrik.peterson@oemelectronics.se

En drossel används bland annat för att dämpa störningar 
i en elektrisk krets. Det är en spole av isolerad tråd som 
är lindad runt en magnetisk kärna. Kärnan består oftast 
av järn, järnpulver eller ferrit. Drosseln används för att 
strypa (därav engelska namnet ”choke”) höga frekvenser 
och låta låga passera. 

En Common Mode-drossel (eng Common Mode choke) 
är en drossel med två (ibland tre och i sällsynta fall fl er) 
lindningar på samma, vanligen toroid-formade, kärna. 
Lindningarna är gjorda åt samma håll.

COMMON MODE-SIGNALER
Signaler som går i fas med 
varandra (Common Mode) 
skapar magnetfält i kärnan som 
samverkar och därmed uppför 
sig CM-drosseln som en vanlig 
drossel/spole för dessa signaler, 
dvs den bromsar höga frekven-
ser (har en impedans som stiger 
med ökande frekvens).  

VAD ÄR EN

COMMON MODE-
DROSSEL?

Vår kund Arcoma var mitt i utvecklingen av ett nytt 
digitalt röntgensystem när vi fi ck förfrågan om en tät 
och skyddande silikondetalj. En tätning som skulle 
sitta kring det avancerade systemets display.

Arcoma har utvecklat, producerat och tillhandahållit 
kompletta röntgenlösningar och digitala röntgensystem i 
världsklass sedan 1990. Genom att kombinera beprövad 
teknik och skandinavisk tillverkning och processkontroll, 
tillverkar de några av de mest tekniskt avancerade 
systemen inom branschen.

Från ett tidigare projekt tillsammans med Arcoma, har 
vi levererat en silikonknappsats samt silikondetaljer. 

”När vi behövde en silikontätning till vårt nya röntgen-
system var det naturligt för oss att kontakta er. Vi be-
hövde ha specialdimensioner som var svåra att hitta. 
Att köpa det via er som befi ntlig leverantör, var också en 
trygghet för oss. Ni kunde få fram det vi behövde och det 
gick även förhållandevis snabbt”,  berättar Johan Björk-
lund, inköpare på Arcoma. 

Det nya systemet Arcoma Precision i5 är ett premium 
digitalt röntgensystem som ger högkvalitativa bilder med 
bildsystem från Canon. Systemet är designat och byggt 
i Sverige enligt högsta kvalitetsstandarder. Man har haft 
fokus på att få fram ett arbetsfl öde med den senaste 
ergonomin och stödjande funktioner som automatisk 
positionering, väggstativ med motoriserad lutning och 
automatisk detektorspårning. 

En av de större nyheterna är displayen som sitter med 
en plastfront och ett aluminiumbakstycke. Silikondetal-
jen från oss ser till att allt är tätt och skyddat. Produkten 
utsätts för, och måste tåla, kontinuerlig rengöring med 
starka preparat. Silikondetaljen säkerställer att detta inte 
når elektroniken inuti kapslingen. 

”Att vi kunde få fram silikondetaljen i vitt gör att den 
smälte in bra i hela systemet. Som standard brukar dessa 
detaljer vara svarta, så vi är glada över att detta kunde 
anpassas efter våra produkter”, säger Johan. 

Frågor? Kontakta Tomas
Produktansvarig silikongummi-knappsats,        silikondetaljer
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Tomas
Produktansvarig silikongummi-knappsats,        silikondetaljer
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se

I swithchade spänningsaggregat används ofta en 
Common Mode-drossel på ingången för att hindra 
störningar från att läcka ut till elnätet så att 
produkten uppfyller regulatoriska EMC-krav. 
Detta uppnås genom att matningen 
till spänningsaggregatet, 
som går i motfas, 
släpps igenom utan 
motstånd medan störningar 
som inte går i motfas dämpas.

Switchat 

spännings-

aggregat

Last

NEWS #1  20218
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EMC-SKÄRMNING 
Med EMC-skärmning skyddar du din applikation från 
EMI-störningar. Du kan behöva skydda en känslig signal 
från externa elektromagnetiska signaler alternativt förhin-
dra att en starkare signal läcker ut och stör omgivande 
elektronik inuti din applikation. Du behöver också se till 
att din applikation inte orsakar störning i omgivande 
elektroniska applikationer.

OLIKA SÄTT ATT SKÄRMA
Det fi nns många olika parametrar som spelar in vid val av 
skärmning. Varje applikation är unik och det är den som 
avgör vilken lösning som passar bäst. 

Vi har ett brett sortiment av lösningar för EMC-skydd, 
både för ledningsbundna och strålande elektromagne-
tiska störningar. I vårt sortiment fi nns drosslar, induktorer, 
genomföringsfi lter, mikrovågsabsorbenter, en rad olika 
skärmande material samt skärmburkar. 

Hör av dig för mer information om hur du kan skydda 
din applikation mot elektromagnetisk störning.

VAD ÄR DET SOM STÖR?
Elektromagnetisk störning (EMI) är störningar som 
orsakas av en elektrisk eller elektronisk enhet till en 
annan. Det fi nns många olika former av elektromagnetisk 
störning, och den kan uppstå på ett antal olika sätt. 

EMI kan påverka komponenterna, och därmed funktio-
nen och prestandan, i en applikation negativt. Mindre, 
snabbare och mer avancerad elektronik gör dessutom 
EMI-störningar svårare, och viktigare, att hantera. Helt 
klart en utmaning för dagens utvecklare. 

VAD ÄR EMC?
EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) är förmågan hos 
olika elektroniska enheter att fungera i sina elektro-
magnetiska omgivningar utan att medföra oacceptabla 
störningar. 

EMC är allt viktigare eftersom den tekniska utvecklingen 
går snabbt framåt och fl er elektroniska produkter skapar 
fl er störningar i vår omgivning. Genom att ha med detta 
tidigt i projekten kan man nå elektromagnetisk kompati-
bilitet från början i sin applikation och säkerställa att man 
uppnår de krav som fi nns.

VARFÖR
EMC-SKÄRMNING?

Frågor? Kontakta Alma
Produktansvarig EMC-skydd 
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Alma
Produktansvarig EMC-skydd 
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se

Vill du bli av med 99% av bakterierna på ditt display-
glas? Då har vi en lösning - ett antibakteriellt täck-
glas.

Tekniken som används är att lägga till nano-silvermaterial 
(kolloidalt silver eller silverjon) i kiseldioxiden (glasytan). 
Detta bryter upp bakteriecellväggen under glasbelägg-
ningsprocessen. Som ett resultat, dör 99 procent av 
bakterierna på glaset. Svampar och deras sporer förstörs 
och deras spridning förhindras.

Det antibakteriella täckglaset är lätt att rengöra och 
att underhålla. Beläggningen klarar konventionella 

rengörings- och desinfektionsmedel och garanterar 
användning i 10 år.

De antibakteriella täckglasen fi nns i storlekar från 3,5” 
till 17” och med en tjocklek av 0,55 mm till 4 mm. 
Täckglaset har en resistent ythårdhet på 8H.

Ett antibakteriellt täckglas är framför allt lämpligt för 
applikationer och miljöer med hög hygienisk standard, 
som exempelvis medicintekniska produkter, laboratiorie-
utrustning och försäljningsställen. 

DISPLAYGLAS MED 
ANTIBAKTERIELL
BELÄGGNING

Frågor? Kontakta Anton 
Produktansvarig displayer & displayglas
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Anton 
Produktansvarig displayer & displayglas
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

Utan antibakteriellt 
täckglas

Med antibakteriellt 
täckglas
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prototyper och diskutera ritningar. Där är ni på 
OEM Electronics väldigt bra att arbeta med, vilket vi 
värdesätter högt. Även om ni ibland signalerar att det 
kommer ta lite tid, så går det i slutändan väldigt fort”, 
säger Thomas Halvorsrod, Program Manager på 
GE Healthcare.

Delen som sätts mot kroppen vid medicinska undersök-
ningar med ultraljud kallas prob. GE Healthcare har en 
mycket avancerad probteknologi vilket genererar excep-
tionell bildkvalitet. Som komplement till de stora ultra-
ljudssystemen fi nns även portabla handhållna enheter 
som gör att man enkelt kan ta bilder var som helst.

Ultraljudsbilder används inom vården för en rad olika 
ändamål. Kardiologi, akutsjukvård, intensivvård, primär-

“Skärmburkarna som vi designat fram till-

sammans med er är nyckelkomponenter 

för att få ett kompatibelt system som 

kan möta EMC-kraven. 

Vår kund GE Healthcare behövde ha bra EMC-
skydd till deras ultraljudssystem. Ett skydd för den 
avancerade elektroniken som ibland ryms på en 
väldigt liten yta. Det är viktiga komponenter för att 
elektroniska enheter ska fungera på ett bra sätt och 
förhindra elektromagnetisk störning.

GE Healthcare är ett företag i General Electric-koncernen, 
som bland annat tillverkar laboratorieinstrument och 
utrustning för medicinsk diagnostik. De är en ledande 
global innovatör inom medicinteknik och digitala lösningar 
och vi levererar skärmburkarna som säkerställer att elek-
troniken fungerar störningsfritt i deras senaste produkt.  

”I alla våra projekt är det viktigt för oss att samarbeta 
med leverantörer som snabbt hjälper oss att ta fram 

vård, urologi, kvinnohälsovård, inom vårdutbildning är 
några områden där tekniken är viktig.

”Skärmburkarna som vi designat fram tillsammans med 
er är nyckelkomponenter för att få ett kompatibelt system 
som kan möta EMC-kraven”, berättar Thomas. 

EMC-skyddet som används är alltså skärmburkar och 
de är helt kundanpassade efter GE Healthcares behov. 
Skärmburkar (en jordad metallskärmning) är en effektiv 
lösning mot elektromagnetisk störning. De läggs kring 
den eller de komponenter man antingen vill skydda eller 
skydda andra komponenter ifrån.

Vi på OEM Electronics erbjuder både ett stort standard-
sortiment i en rad olika storlekar och kan även kund-

anpassa helt efter behov. Vi kan erbjuda funktioner som 
specialutskärningar, ventilationshål och andra speciella 
önskemål för att de ska passa i applikationen. I vissa 
applikationer förstärker vi även dämpningen genom att 
sätta en mikrovågsabsorbent i locket.

”Hög kvalitet och noggrannhet vid tillverkningen är av 
största vikt, så att det inte blir störningar i systemet. Att 
ni har hög kompetens inom området är också något vi 
värdesätter, då ni blir en bra diskussionspartner”, säger 
Thomas.

”Behoven och kraven på EMC-skärmande komponenter 
kommer med all säkerhet bara öka. Vi har ett väldigt bra 
samarbete, så fortsätt leverera kvalitet och vara förutsäg-
bara,” avslutar Thomas Halvorsrod.

Frågor? Kontakta Alma
Produktansvarig EMC-skydd 
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Alma
Produktansvarig EMC-skydd 
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se

Läs mer om 
skärmburkar

“Skärmburkarna som vi designat fram till-

sammans med er är nyckelkomponenter 

för att få ett kompatibelt system som 

kan möta EMC-kraven. 

SKYDDAD 
ELEKTRONIK
I GE HEALTHCARES AVANCERADE PROBTEKNOLOGI
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ALLT FÖR LÖDNING
- VI HAR JBCs HELTÄCKANDE SORTIMENT.

Frågor? Kontakta Mimmi
Produktansvarig lödtillbehör
075-242 45 42 • mimmi.josefsson@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Mimmi
Produktansvarig lödtillbehör
075-242 45 42 • mimmi.josefsson@oemelectronics.se

Läs mer om vårt 
sortiment inom 
lödning.

JNASE- FÖR HÖGPRECISIONSLÖDNING 
AV DE MINSTA KOMPONENTERNA
Den enda kompletta varmluftstationen som bearbetar, 
placerar och tar bort SMD-komponenter utan att påverka 
närliggande komponenter. 

Systemet möjliggör reglering av luft och temperaturer för 
att undvika rörelse av angränsande komponenter. 

KRETSKORTSSTÖD & PREHEATER
Många gånger behöver du förvärma komponenter för att 
minska termisk chock. Med hjälp av rätt kretskortsstöd 
och rätt preheater kan du hålla ett valt temperaturläge 
utan att komponenter skadas vid omarbetning.

Flerskiktade PCB behöver ibland extra uppvärmning 
för att undvika termisk stress på komponeneterna. 
Detta underlättar lödning såväl som avlödningsprocesser.

LÖDSPETSAR
JBC erbjuder världsledande och förstklassig löd-
utrustning. JBC utmärker sig på fl era sätt, bland 
annat så har man en unik och patenterad spets-
teknik som gör att man avsevärt förlänger 
livslängden på spetsen. 

Det fi nns över 400 olika standard-
spetsar i sortimentet. Vi har även 
möjlighet att kundanpassa lödspetsen 
efter er verksamhets särskilda behov. 

Vi är en ledande leverantör av lödstationer, avlödningsstationer och tillbehör från JBC. JBC är ett starkt 
varumärke med över 80 års erfarenhet inom lödning och fördelarna med att välja JBC är många.

Vi tillhandahåller lödstationer, omarbetningsstationer för avlödning 
och erbjuder ett komplett utbud av olika lödhandtag, spetsar, 
spetsrengöring, ställ för lödpennor och olika typer av fl ussmedel. 

JBC lödstationer har eget värmekontrollsystem, som ökar 
prestandan. Systemet återställer spetsens temperatur 
på två sekunder och sänker lödningstemperaturen, vilket 
ökar effektiviteten, och får på det sättet spetsen att hålla 
längre. 

JBCs KOMPLETTA LÖDSTATIONER 
FÖR STANDARDLÖDNING
Med en komplett lödstation från JBC medföljer allt du 
behöver för att påbörja din lödprocess. Anpassa med de 
olika lödspetsarna. Lödhandtag, ställ och rengöring ingår.

Den nyligen uppgraderade CD-2BQF passar för att löda 
både SMD och THT-komponenter. 

CD-2SQF passar när du löder med mindre SMD-
komponenter. 

FÖR PRECISIONSLÖDNING OCH 
OMARBETSNINGSPROCESSER
JBC har länge legat i framkant med att få ut mycket 
effekt trots liten spetsyta. 

Deras olika nano-stationer är anpassade för att jobba 
med särskilt små komponenter. 

För omarbetning och avlödning för de minsta kompo-
nenterna rekommenderas JBC NASE och JBC NANE-
station. 

NASE-2C är utrustad med två olika handtag, en penna 
och en pincett för att öka fl exibiliteten anpassad för 
omarbetningsjobb. 

NANE-2C har istället två stycken medföljande pennor. 
Även här är specialanpassade spetsar en möjlighet.
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”Vi hörde av oss till er på OEM Electronics när vi behövde 
hitta ett överhettningsskydd med rätt certifi kat”, berättar 
Lars Karlsson, inköpschef på Pahlén.

Överhettningsskyddet är helt anpassat efter Pahléns 
behov, vad gäller bryttemperatur och utformning av till 
exempel längd på kapillärrör och storlek på bulb. Vårt 
överhettningsskydd är godkänt enligt de senaste kraven 
på säkerhet vilket bland annat innefattar 2K, certifi erad 
”fail safe”-funktion.

”Kravet på säkerhet kommer från standarden som vi vill 
att våra produkter har. Att er komponent uppfyllde detta 
är en av nycklarna till att vi kunnat certifi era vår produkt.  
Hela arbetet kring komponenternas certifi kat har gått smi-
digt och vi får snabba svar från er, vilket vi uppskattar”, 
säger Thomas Körner, utvecklingschef på Pahlén.

Termostatens uppgift är att hålla en jämn och behaglig 
temperatur på poolvattnet. Man ställer in önskad bad-

VÄRMANDE  
POOLTILLBEHÖR
- RÄTT BADTEMPERATUR MED PAHLÉNS ELVÄRMARE 

Vår kund Pahlén producerar och säljer poolutrustning
med hög kvalitet i fokus. Ett brett sortiment för pool-
ägaren. Vi levererar idag komponenter till deras el-
värmare och vårt samarbete sträcker sig många år 
bakåt i tiden.    

Pahlén är ett privatägt företag som funnits i drygt 50 år
och tillverkningen sker i den egna fabriken i Upplands 
Väsby. För att garantera högsta kvalitet och livslängd på 
produkterna används material som titan, syrafast stål 
och brons i stor utsträckning. Produkterna säljs via åter-
försäljare och är anpassade efter skandinaviska förhål-
landen. 

De har ett väldigt brett sortiment med alla tänkbara 
produkter som kan behövas kring en pool. Allt från 
belysning och massagestrålar till rening och upp-
värmning. Till Pahléns elvärmare levererar vi både 
överhettningsskydd och termostat med tillhörande 
ratt. 

temperatur med hjälp av ratten, så ser värmaren till att 
poolvattnet håller den.

”Vi ville ha en väldigt liten temperaturdifferens mellan från-
och tillslag, för att hålla en jämn temperatur i poolen. Vi 
tvingades också göra vissa modifi eringar på utformningen 
för att den skulle passa vår produkt. Den fl exibilitet som 
ni har, hittar vi inte hos en annan leverantör”, berättar 
Thomas.

Frågor? Kontakta Andreas 
Produktansvarig termostater och överhettningsskydd
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Andreas 
Produktansvarig termostater och överhettningsskydd
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

”Ni är en viktig leverantör och samarbetspartner och vi 
märker att ni har koll på era komponenter. Står vi inför att 
behöva en ny komponent så tittar vi oftast på vad som 
fi nns hos er”, säger Lars. 

”Att samarbeta med er som är specialister inom ert 
område, underlättar för oss och ger oss trygghet i våra 
utvecklingsprojekt”, avslutar Gunnar Samuelsson, 
produktchef på Pahlén.

“Ni är en viktig leverantör och samarbetspartner 

och vi märker att ni har koll på era komponenter. 

Står vi inför att behöva en ny komponent så tittar 

vi oftast på vad som fi nns hos er”

NEWS #1 2021 17NEWS #1  202116
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VAD BETYDER

IP-KLASSNINGEN?
IP står för Ingress Protection och är ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser, med hjälp 
av en sifferkod. Den första siffran anges med ett värde från noll till sex som talar om hur väl en produkt 
skyddas mot inträngande fasta föremål och beröring. Den andra siffran anges med ett värde från noll till 
nio och talar om hur väl en produkt skyddas mot vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Första 
siffran

Skydd mot beröring och inträngande 
föremål

Andra 
siffran

Skydd mot inträngande av vatten

0 Oskyddat 0 Oskyddat

1 Minst 50mm i diameter 1 Droppskyddat (endast vertikala droppar)

2 Minst 12mm i diameter 2 Droppskyddat vid max 15° lutning från normalläge 

3 Minst 2.5mm i diameter 3 Strilsäkert. Max vinkel 60°

4 Minst 1mm i diameter 4 Striltätt, från alla vinklar

5 Dammskyddat 5 Skyddat mot spolande vatten från munstycke

6 Dammtätt 6 Skyddat mot kraftig överspolning av vatten

7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada

8 Lämpat för långvarig nedsänkning i vatten

9 Skyddat mot varmt vatten med högt tryck

Exempel på komponenter i vårt sortiment som är eller kan göras IP-klassade:
• Displayer (till IP68) • Membranknappsats (till IP68) • Touchknappsats (till IP68) • Silikonknappsats (till IP68) 
• Monitorer (till IP65) • Fläktar (till IP68) • PTC-värmare (till IP68) • Strömställare (till IP69) 
• Indikeringslampor (till IP68) • Högtalare (till IP67) • Mikrofoner (till IP57) • Summrar (till IP67) 
• Nätaggregat (till IP65) • Drivdon (till IP68) • POS-tangentbord (till IP65) • Ruggad LED (till IP68). 

För att IP-klassa/skydda dina kretskort fi nns fl era olika produkter i vårt sortiment:
• Packningar • Gjutmassa (silikon, epoxy, polyuretan, Technomelt) • Lack.

Frågor? Kontakta Jonatan 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jonatan 
Produktansvarig strömställare
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

Ska din applikation sitta i en utsatt miljö? Kanske 
kommer den fi nnas bland damm, fukt, smuts eller 
utsättas för våld och hårda tag? Eller är du kanske 
ute efter bra material som höjer premiumkänslan? 

Vi har ett brett sortiment av vandalsäkra brytare och 
indikeringslampor som är gjorda för att prestera i utsatta 
miljöer. 

Detta är dock inte enbart deras arbetsområden. De 
kan med fördel även installeras som en snygg detalj 
på produkten. Ett sätt att höja premiumkänslan av 
produkten på ett relativt billigt sätt. 

Både brytarna och indikeringslamporna är konstruerade 
i rostfritt stål eller aluminiumlegering. Vi har även 
möjlighet att kundanpassa färgerna så att de matcher 
er applikation.

VANDALSÄKERT & 
PREMIUMKÄNSLA
- VÅRA BRYTARE OCH INDIKERINGSLAMPOR GÖR JOBBET!

Det fi nns en rad olika varianter av ljussättning på brytarna 
och indikeringslamporna: 

• Finns i varianter om 1-, 2- och 3-färgade. 

• Ringbelysning och punktbelysning fi nns som standard. 

• Efter era önskemål kan vi även förse dem med 
 upplysta symboler. 

Vi har fått mycket bra feedback vad gäller tryckkänslan 
på våra produkter. En viktig egenskap för att känslan i din 
applikation ska bli rätt. 

Hör av dig så hittar vi rätt produkt för just er applikation.

Läs mer om 
vandalsäkra 
brytare

Läs mer om 
indikerings-
lampor

NEWS #1 2021 19NEWS #1  202118

Exempel på fl äktmotor 
med IP68-klassning (t.v.) 
jämfört med standard 
fl äktmotor.
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Vår kund Polymerteknik är ett företag med enorm kom-
petens och lång erfarenhet inom området polymerteknik. 
Deras styrka ligger i det som sker mellan oss som säljer 
material och producerande bolag. Tack vare samarbetet 
med Polymerteknik kan vi ge ytterligare service genom 
att du som köper vårt material kan få hjälp hela vägen 
fram till färdig applikation.

De har full produktionskapacitet med många olika typer 
av doseringsutrustningar, robotar samt tvättar och arbe-
tar med allt från prototyper till massproduktion. De har 
enheter i Västerås, Jönköping och Stockholm.

Du kan få hjälp med:

STARTA UPP PRODUKTION

Få hjälp med att hitta lämpliga produktionsmetoder, vilka 
sedan redovisas i en arbetsinstruktion.

UTRUSTNING

Köp eller hyr, ny eller begagnad utrustning. Du kan även 
få hjälp med installation, service och utbildning.

OMPACKNING

Packa om materialet och få det i precis rätt dosering, 
anpassat efter era behov. 

HJÄLP MED TILLVERKNINGEN

Anlita Polymerteknik med allt från prototyper till 
massproduktion.  

FELSÖKNINGSKONSULT 

Har ni stött på fel i er produktion kan de komma in och 
felsöka och hjälpa er att komma igång igen.

INGJUTNING, LIMNING, TÄTNING, DOSERING, UTRUSTNING OCH UTBILDNING

- TA HJÄLP AV VÅR KUND!

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

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

Ibland kan man som företag behöva hjälp i sitt projekt 
med det som händer mellan val av elektronikmaterial 
och produktion av den färdiga applikationen. Ni kan-
ske inte har utrustningen som krävs? Eller behöver 
hjälp med att komma igång? Eller helt enkelt vill att 
jobbet görs av någon som är specialist på det. 

Vi på OEM Electronics erbjuder fl era olika elektronik-
material från världsledande tillverkaren Wacker samt 
från Henkel med ledande varumärken som Loctite och 
Technomelt.

INGJUTNING

Används främst för att skydda 
och isolera kretskort och kompo-
nenter mot fukt, temperatur-
svängningar, vibrationer, stötar 
och yttre miljöpåverkan. Kan 
även användas för att fi xera 
komponenter samt för att leda bort överskottsvärme.

LIMNING

Vi har ett brett sortiment med 
limmaterial, för till exempel fi xering 
av komponenter och kort samt 
underfi llmaterial. Från industrilim 
och snabblim till rymdsilikoner. 

TÄTNING & PACKNING

Wackers enkomponentssilikoner lämpar sig utmärkt 
för en mängd olika limbehov, som t ex. stödlimning 
av stora komponenter och lösa kablar eller som 
packningar och tätningar.

Vi har även ett sortiment med MS polymerer från 
både Henkel Locitite och Wacker om man inte vill 
använda silikon i sin applikation.

INGJUTNING MED EPOXY

Epoxy är mekaniskt starkt, har 
god vidhäftning mot de fl esta 
material och kan vara mycket 
hårt. Det står emot kemikalier 
och oljor och har hög dielektrisk 
styrka.

LÅGTRYCKSFORMGJUTNING

Lågtrycksformgjutning (LPM) med polyamid- och 
polyolefi n- (smältlim) material är en snabb och 
fl exibel process. Kräver lite material vilket gör att de 
ingjutna applikationerna kan hållas lätta. 

Med material från oss på OEM Electronics kan du få hjälp 
med det praktiska jobbet av vår kund Polymerteknik. De 
utför avancerade ingjutningar av elektronik, på alla olika 
sätt som skyddande ingjutningar kan göras på.

Polymertekniks erbjudande är väldigt brett. Från ett en-
kelt gjutprov på en detalj, fram till full produktion eller en 
fullständig genomgång och utveckling för hur produktio-
nen ska fungera som bäst. Och allt däremellan.

”Vi har möjlighet att, med väldigt kort varsel, ta fram 
produktionsriktiga prover vilket vi märker är väldigt 
värdefullt för våra kunder. Men har även stora projekt 
med till exempel ett fullständigt upplägg där vi levererar 
produktionsutrustning och lär upp kunden”, berättar 
Mikael Carlniltz, platschef på Polymerteknik i Jönköping.

Många av Polymertekniks kunder känner stor trygghet i 
att anlita ett företag som har koll på vad som gälller när 
man arbetar med kemikalier och hur arbetsmiljön ska 
vara. De erbjuder även kurser i bland annat kemikalie-
säkerhet samt att de kan vara med i produktionsuppstart 
för att säkerställa att allt görs enligt gällande regler. 

”Vi behandlar givetvis alla våra kunders elektronik med 
hög sekretess och med ett gott ESD-skydd”, avslutar 
Mikael. 

INGJUTNING MED SILIKON

Silikon ger bäst skydd vid ex-
trema temperaturer och stora 
temperatursvängningar. Wackers 
sortiment av tvåkomponents-
silikoner täcker de fl esta ingjut-
ningsbehov och används ofta i 
applikationer i krävande miljöer.

limmaterial, för till exempel fi xering 

använda silikon i sin applikation.

INGJUTNING MED POLYURETAN

Det vanligaste materialet på marknaden 
och används ofta vid stora priskänsliga 
volymer. Det fi nns i fl era former med 
många olika egenskaper och ger bra 
skydd för applikationer med lägre max-
temperatur.
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Ju tidigare man kan identifi era att urinproduktionen 
minskar kraftigt hos en sjukhuspatient, desto större 
chans har man att undvika allvarliga komplikationer. 
Vår kund Observe Medicals innovation Sippi säker-
ställer att sjukvårdspersonalen har full koll på urin-
mängden hos en patient för att snabbt upptäcka om 
en patient håller på att bli sämre.  

Observe Medical är ett snabbt växande medicin-
teknikbolag som har utvecklat ett automatiskt digitalt 
urinmätningssystem – Sippi. 

”Genom att Sippi kontinuerligt registrerar patientens 
urinproduktion får vården möjlighet att i realtid bedöma 
patientens status och eventuella behov att sätta in 
åtgärder. Samtidigt avlastar den automatiska mätningen 
personalen”, berättar Mikael Löfgren, CTO på Observe 
Medical. 

Till Sippi har vi på OEM Electronics tidigare levererat en 
helt kundunik membranknappsats, som möjliggör kom-
munikation med enheten. Vi har även levererat en overlay 
med kretslager. Kretslagret, med sin ledande yta, ligger 
nära vätskan i Sippis mätkammare och gör att man kan 
hela tiden kan följa volymen av vätska i mätkammaren. 
Att göra kopplingen på detta sätt leder dels till att allt 
ligger väldigt skyddat och dels får man en bra elektrisk 
ledning till elektroniken i Sippi. 

”Vi har nu utvecklat Sippi-systemet ytterligare genom att 
ta fram en extern kommunikationsenhet som gör det enk-
lare att överföra Sippins kontinuerliga data till sjukhusens 
patientdatasystem. När vi behövde en knappsats även till 
denna, var det naturligt för mig att kontakta er då jag vet 
att era produkter håller bra kvalitet”, säger Mikael. 

Kommunikationsenheten har en kapsling som måste 
tåla de påfrestningar och den rengöring som produkter 
i vården utsätts för, vilket innebar att vi behövde hitta ett 
sätt att koppla in knappsatsen på ett säkert sätt. Hade 
man gjort kopplingen som det vanligtvis går till, fanns risk 
för att ledningsbanorna skulle påfrestas. Lösningen blev 
att vinkla kontaktdonet för en säker montering och för att 
reducera risken för skada. 

”Jag uppskattar att arbeta tillsammans med er och att 
vi tillsammans kan driva nyutveckligen framåt. Ni har ett 
tekniskt kunnande och kan tala om för oss vad som fun-
kar. Att både få komponenterna som vi behöver samt den 
tekniska kompetensen är mycket viktigt och uppskattat 
av oss”, avslutar Mikael.

Frågor? Kontakta Anton
Produktansvarig membranknappsatser
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Anton
Produktansvarig membranknappsatser
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

KUNDUNIKA 
KNAPPSATSER
- TILL OBSERVE MEDICALS INNOVATION.Heat pipes (värmerör) är väldigt bra transportörer 

av värmeenergi. Istället för att leda värme genom 
ett fast material, används istället en fasomvandling 
genom förångning och kondens.

En heat pipe släpper inte ifrån sig värmen av sig själv, 
utan fl yttar värmen extremt effektivt från en del av röret till 
en annan. Detta gör heat pipes väldigt användbara till att 
fl ytta eller sprida värmen i till exempel en basplatta på en 
kylfl äns. 

Värmen fl yttas väldigt snabbt bort från temperatur-
känsliga komponenter till en mer lämplig plats för avled-
ning till luft eller vätska.

HANTERA VÄRME 
MED HEAT PIPES

EGENSKAPER:

• Ökar värmeledningsförmågan och fl yttar värmen mer
 effektivt bort från känsliga komponenter.

• Leder bort värme från trånga utrymmen.

• Vidgar möjligheterna för naturlig och fl äktforcerad 
 kylning.

• Inbäddade heat pipes ökar den termiska lednings-
 förmågan i fasta material.

• Ger möjlighet att tillverka mer kompakta och lättare
 kyllösningar. 

• Inga rörliga delar, gör heat pipes till en av de absolut 
 bästa passiva kyllösningarna.

• Livslängd på upp till 20 år vid korrekt användning.

Testa tekniken
 med utvecklingskit 
- kontakta oss för 
mer information.

Frågor? Kontakta Jesper
Produktansvarig heat pipes
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jesper
Produktansvarig heat pipes
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Läs mer om 
heat pipes
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Reducera eller eliminera de farliga ämnen som utgör 
en säkerhetsrisk för din produktionspersonal. Utan 
att kompromissa med din produkts prestanda.

ARBETSMILJÖ-
VÄNLIGA PRODUKTER En RF-omkopplare, eller RF-switch, växlar högfrekventa signaler mellan olika överföringsvägar. 

RF (radiofrekvens) och mikrovågs-switchar används många gånger för att koppla en sändare och en motta-
gare till samma antenn. Man kan även till exempel använda dem i mikrovågstestsystem för att 
koppla signalerna mellan instrument och enheten som testas (DUT). 

Vår leverantör RLC Electronics har breddat sin serie av 
små SPDT RF-switchar. Den här switchen har en unik 
kapsling med kontakterna i en ”T”-konfi guration för att 
förenkla inkoppling på systemnivå. 

Den är perfekt som direkt ersättare för PIN-diodswitchar. 
Switchen fi nns både för ytmontering och med kontakter 
och fungerar från DC upp till 18 GHz. De går även att få 
utrustade med bland annat indikatorer och TTL-drivers.

Produktlinjen med högeffekt-switchar har bevisad pålit-
lighet, lång livslängd och enastående elektrisk prestanda i 
SP2T-SP6T och DPDT konfi gurationer.

Switcharna har extremt låg inkopplingsförlust och VSWR 
över hela området från DC till 9,75 GHz samtidigt som de 
har hög isolation. Enheterna kan hantera medeleffekter 
på 700 W vid 6 GHz och över 1000 W vid 2 GHz.

BYGG IHOP TVÅ ELLER FLERA SWITCHAR
Vi erbjuder möjligheten att bygga samman två eller fl era 
manuella switchar så att de regleras samtidigt, med en 
gemensam manuell kontrollratt.

Bilden till höger visar två mediumeffekt-transfer-
switchar som är sammankopplade. Man växlar mellan 
signalvägarna genom att vrida på en gemensam ratt som 
styr båda switcharna. En luftisolerad koaxialkabel, som 
kan överföra hög effekt med låg förlust, binder samman 
RF-delarna på de båda switcharna. 

Genom att switcharna integreras på en aluminiumbas-
platta så behövs det färre externa kablar och därmed blir 
helheten mer kompakt och får högre prestanda. Genom 
att använda manuella switchar så undviker man behovet 
av att ha ett DC-spänningsaggregat och man kan arbeta 
med frekvenser ända upp till 65 GHz.

NYHETER INOM RF/MIKROVÅG
- BREDDAT SORTIMENT INOM SWITCHAR.

koppla signalerna mellan instrument och enheten som testas (DUT). 

Frågor? Kontakta Ghazzal
Produktansvarig  RF/mikrovåg
08-732 85 67 • ghazzal.mehdi@oemelectronics.se
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Frågor? Kontakta Ann-Louise
Produktansvarig elektronikmaterial 
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se
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NY SERIE

Vår leverantör Henkel har inom varumärket Loctite tagit 
fram en ny produktserie, Health and safety. Serien inne-
håller produkter inom gänglåsning, gängtätningar och 
packningar. De är framtagna för att reducera eller elimi-
nera de farliga ämnen som kan utgöra en säkerhetsrisk 
för den som använder produkterna.

Produkterna förbättrar säkerheten vid produktion och 
slutanvändning då de är fria från deklarerbara cancero-
gener, mutagener eller reproduktionstoxiner som 
defi nieras enligt REACH och CLP. 

Säkerhetsdatabladen innehåller inga risksymboler, 
riskfraser eller säkerhetsfraser och kan ersätta de 
mest använda Loctite-produkterna i de fl esta av 
dessa applikationer. 

Oavsett om ni arbetar manuellt eller industriellt fi nns 
passande produkter i den nya produktserien. Detta leder 
till en förbättrad arbetsmiljö för alla, vare sig man använder  
mycket eller lite lim i sitt arbete. 

De nya produkterna i Health and Safety-sortimentet 
passar i allt från tillverkande industri till underhåll när 
applikationer behöver limmas, låsas och tätas. Överlag  
kan produkterna ersätta många vanliga anaerober och  
 snabblim som används idag. Som exempel kan  
 Loctite 243, 270, 401, 542 och 577 bytas till nya  
 serien med bibehållen kvalitet.
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Sanyo Denki utökar sortimentet av EC-drivna centrifugal-
fl äktar med två nya modeller.

Dessa energieffektiva centrifugalfl äktar, med högt statiskt 
tryck, är ideala för olika typer av applikationer kopplat 
till luftkonditionering och luftrening. Även till kylning av 
kommunikationsutrustning i skåp med hög densitet av 
komponenter.

San Ace 190AD är en 150W ø190x88mm fl äkt med max 
luftfl öde på 583CFM och max statiskt tryck på 1200Pa. 
Fläkten fi nns i två utföranden, med drivspänning på 
antingen 115VAC eller 230VAC. Motsvarande fl äkt fi nns 
även i IP56-utförande för att skydda mot fukt och smuts i 
tuffare miljöer.

Den andra produktnyheten från Sanyo Denki är en 
kassettvariant i måtten 270x270x119mm på existerande 
San Ace 225AD-serien med impellerstorlek ø225x99. I 
detta utförande underlättas installation och säkerställer 
optimal balans och prestanda.

Alla Sanyo Denki’s EC-centrifugalfl äktar har PWM-
funktion för möjligheten att styra hastigheten och 
därigenom reducera strömförbrukning och ljudnivå i 
applikationen.

Fläktarna har även en inbyggd 10VDC utgång som kan 
användas till att driva PWM-styrkortet vilket gör att man 
slipper addera ett separat spänningsaggregat för detta.

EC-FLÄKTAR
- SANYO DENKI UTÖKAR SORTIMENTET. 

Frågor? Kontakta Mårten
Produktansvarig fl äktar 
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se
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Frågor? Kontakta Alma
Produktansvarig EMC-skydd 
075-242 45 69 • alma.salovic@oemelectronics.se
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Läs mer om 
centrifugal-
fl äktar
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Behöver ni ta bort elektromagnetisk störning (EMI) i er 
produkt för att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)? Vi har fl era olika lösningar, bland annat EMI-
skärmande material.  

Vår leverantör Parker Chomerics är en ledande tillverkare 
inom bland annat EMI-produkter. Deras stora sortiment 
sträcker sig över många olika användningsområden och 
applikationer. De har lång erfarenhet inom en rad olika 
områden, från konsumentelektronik till telecom, militär-
applikationer och automotive-industrin.

VI ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT MED

EMI-SKÄRMANDE 
MATERIAL

Många olika parametrar påverkar valet av skärmnings-
produkter och det fi nns många olika lösningar. Vi kan 
erbjuda er rätt skärmning till er produkt.

Vi kan även hjälpa er med stansning av skärmande 
material enligt era ritningar, för att förenkla er tillverknings-
process. 

VÅRT PRODUKTSORTIMENT:

• EMI-packningar

• Ledande silikon

• Fabric over foam

• Fingerlist

• Ledande foam

• Ledande lim

• Tätningsmedel

• Beläggningar

• Ledande fetter

• Ledande färger

• Ledande plast

• Skärmande fönster

• Skärmande bikakeluftsventiler

• Kabelavskärmningsprodukter

• Jordningslösningar

• Skärmningslaminat

• Metallfolieband

Läs mer om 
EMI-skärmande 
material
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VARMT OCH 
SKÖNT!
TILL ELFORDON

VARMT OCH 

Konstruktion och produktion av kundanpassade värmare är vår 
kund MOBABs specialitet. Vårt samarbete sträcker sig långt till-
baka i tiden och MOBAB var faktiskt Sveriges första kund av 
PTC-element från DBK. 

Under 30 år har vår kund MOBAB konstruerat och tillver-
kat värmesystem för elektriskt drivna fordon. Hyttvärmare 
till truckar är deras storsäljare. De tar fram värmesystem 
helt efter kundens önskemål och anpassar efter behov.

”Vi har standardvärmare men det vanligaste är att vi tar 
fram en helt kundunik värmare i samråd med våra kunder 
som sedan blir till deras egen produkt”, berättar Ronnie 
Finnström, produktionschef på MOBAB. 

Samarbetet med oss på OEM Electronics startade då 
MOBAB sökte efter en säker och självreglerande värmare 
till en ny produkt. Lösningen då blev ett PTC-element 
som sedan dess har blivit fl era olika modeller. Idag 
levererar vi även fl äktar och strömställare samt har fl era 
nya och spännande projekt planerade. 

”Vi har ett bra och naturligt samarbete och en relation 
som fungerar väldigt bra. Ni på OEM Electronics är ett 
bra bollplank och en naturlig samarbetspartner när vi tar 
fram nya värmare”, säger Ronnie. Frågor? Kontakta Jesper

Produktansvarig PTC-värmare
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Jesper
Produktansvarig PTC-värmare
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta JesperFrågor? Kontakta Jesper

MOBABs värmare utvecklas och produceras i deras 
egen verkstad i Fjugesta, strax utanför Örebro. Kunderna 
fi nns både i och utanför Sveriges gränser. Produkterna 
som monteras på bilderna nedan värmer tilll exempel 
dragtruckar på fl ygplatser i Tyskland. 

”OEM Electronics är vår enskilt största leverantör och att 
vi får snabb hjälp är något som vi värderar högt”, avslutar 
Ronnie Finnström.

Frågor? Kontakta Daniel 
Produktansvarig kondensatorer 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

Frågor? Kontakta Daniel 
Produktansvarig kondensatorer 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

Vår leverantör av kondensatorer, Nippon Chemi-Con, är en av världens största tillverkare av kondensatorer. 
De har hög teknisk specialkompetens inom området och vårt samarbete innebär att vi kan erbjuda våra kun-
der den bästa kvaliten tillsammans med en rad andra mervärden. Ett av mervärdena är att optimera valet av 
kondensator och därmed säkerställa att man har exakt det man behöver i sin applikation.

Det är en sak att dimensionera en kondensator. Att 
teoretiskt sett tillgodose ett kapacitansbehov samtidigt 
som den ska tåla en viss rippelström. Men hur väljer man 
rätt efter det? 

Hur matchar man applikationens livslängd med konden-
satorn? Servicevänligt eller ingjutet, omgivningstempera-
tur, ESR, fysisk storlek, placering på kortet är alla viktiga 
parametrar som bestämmer valet av kondensator.

RÄTT KONDENSATOR
TILL VARJE UNIK APPLIKATION

Vi på OEM Electronics samarbetar direkt med ingenjö-
rerna på Nippon där vi gemensamt med er som kund går 
igenom den tekniska kravspecen mot en budget. Datan 
förs in i ett verktyg och vi kan därefter presentera förslag 
på kondensatorer som möter kraven. 

Vi ser till att valet av kondensator blir optimerat och att 
applikationen får exakt den komponent som behövs.

SMD-elektrolyt lämplig för till exempel motorstyrningar, 
då den tål vibrationer väldigt bra. 5000h vid 125ºC. 
Klarar upp till 40G och har lågt ESR.

Prover tillgängliga i Q3 2021 och massproduktion Q1 2022.

SENASTE NYTT!

Serie: GPA, GPD & GQB - 125°C/135°C/150°C HÖGA TEMPERATURER

Tre serier radiala kondensatorer lämpliga
för högtemps-applikationer. Upp till 
1000h vid 150ºC vid max rippelström 
och maxspänning.

GPA
125°C, högre 
rippelström

GXE
125°C

GPD
135°C,  

mindre i storlek

GQB
150°C, 1000h

högre temperatur

Serie: KXN & KXQ - 105°C HÖGRE RIPPELSTRÖM/MINDRE STORLEK/LÅNG LIVSLÄNGD (160V och mer)

Radiala kondensatorer lämpliga för till exempel OBC 
(On board charger). Upp till 450V och 12000h. 
Serie KXN klarar högre strömmar än föregångaren. 
Serie KXQ är 16% mindre i storlek, jämfört med 
föregångaren. KXQ

Mindre i
 storlek

KXJ
105°C,

 8000-12000h

KXL
10000-12000h,

 mindre i storlek

KXN
Högre

rippelströmmar

Serie: MHU - 125°C KLARAR VIBRATIONER UPP TILL 40G

KXJ
450V
82µF

KXQ
450V
82µF16% minskning 

ø18x30L ø18x25L
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Vår kund Conteqi har med hjälp av lödutrustning från 
JBC tagit fram en lödningsrobot. Eller snarare en 
cobot eftersom den kommer att användas som ett 
komplement hos deras kund. En väldigt noggrann och 
precis kollega som sköter fi nliret helt enkelt, samtidigt 
som du gör andra saker.

”Vi utvecklar maskiner som hjälper till i våra kunders 
produktionsprocess”, berättar Thomas Hvarvenius, 
marknadsansvarig på Conteqi. ”Ett komplement till den 
mänskliga arbetskraften och som löser väldigt exakta och 
ibland monotona jobb”.

Kollaborativa robotar, Cobotar, är samarbetsrobotar. 
Deras funktion är att underlätta vissa utvalda moment i 
nära samarbete med människor. Medan en traditionell 
robot ofta står isolerad och är igång hela tiden, fi nns 
coboten nära och samarbetar i utvalda delmoment.

Conteqi har utvecklat kollaborativa applikationer för 
fl era ändamål, till exempel kretskortstestare, palleterare, 
materialhanterare och nu även en för lödning. Man 
använder samma välbeprövade plattformar och tar 
sedan fram standardmaskiner som enkelt installeras 
ute hos deras kunder. 

COBOTEN
- KOLLEGAN SOM GÖR FINLIRET

Lödnings-coboten kommer att klara det mesta inom 
lödområdet. Det enda som behöver anpassas till andra 
kunder är programmeringen samt fi xturen där man fäster 
det som ska lödas, till exempel kretskort eller produkter. 
Till just denna maskin har vi även tagit fram en lödspets 
för precisionslödning, helt anpassad efter kundens 
önskemål och behov. 

Det är en mycket kompakt lösning på b1400xd1100mm, 
som kan stå på hjul eller ben. Normalt sett står en cobot 
helt öppet och stannar direkt om den skulle komma emot 
något. En lödnings-cobot kan inte stå öppet eftersom 
den jobbar med en varm lödspets, därför är den avskär-
mad. Just denna är avskärmad med galler för att den ska 
arbeta i ESD-miljö, men det går givetvis att ha plexiglas 
också.

”Det är en väldigt fl exibel maskin som passar alldeles 
utmärkt för mindre antal och många omställningar eller 
för olika typer av arbeten”, avslutar Thomas Hvarvenius.   

Frågor? Kontakta Mimmi
Produktansvarig lödtillbehör
075-242 45 42 • mimmi.josefsson@oemelectronics.se
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Produktansvarig lödtillbehör
075-242 45 42 • mimmi.josefsson@oemelectronics.se

Vår leverantör Mitsubishi Materials Corporation utvecklar en 
helt ny och unik ultratunn temperatursensor. 

Sensorn består av en mycket liten termistor som är monterad på ett 
fl exibelt FPC-kort. Den maximala tjockleken är endast 0,5 mm och 
sensorn kan fästas på böjda ytor och stickas in i trånga utrymmen.

FRÄMSTA EGENSKAPER

• Snabb termisk respons. Når 63% av måltemperaturen på 0,3 s.
• Flexibel så att den kan fästas på böjda ytor.
• Tunn så att den kan stickas in i små springor.

APPLIKATIONSEXEMPEL

• Temperaturmätning i batteripack i mobila enheter.
• Temperaturmätning i olika delar av en bil.

ULTRATUNN 
TEMPERATURSENSOR 

Tjocklek: 0,5mm

Längd: 32mm

Bredd: 4,4mm
Frågor? Kontakta Ghazzal
Produktansvarig  termistorer
08-732 85 67 • ghazzal.mehdi@oemelectronics.se
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Produktansvarig  termistorer
08-732 85 67 • ghazzal.mehdi@oemelectronics.se

VAD ÄR EN TERMISTOR?
En termistor är ett motstånd som reagerar på 
förändringar i temperaturen. Det fi nns två olika 
typer av termistorer, antingen med en resistans 
som minskar med temperaturen (NTC) eller med 
en resistans som ökar med temperaturen (PTC). 
När en termistor används som temperatursensor 
är NTC vanligast medan man vill ha PTC om man 
använder den som en värmare.

Läs mer om vad 
en termistor är.
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PRODUKTOMRÅDE:
Fläktar • Kyllösningar • Termiska material • Värmare • Termostater • Lim • Överhettningsskydd • Strömställare • Indikering •  PCB-material 
Ingjutning / Packningar • Lågtrycksformgjutning • Lödning • Underfi ll

PRODUKTOMRÅDE:
Membran-knappsatser • Silikongummi-knappsatser • Touch-knappsatser • Displayer •  Displayfönster •  Monitorer •  Silikondetaljer

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