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DEN MINSTA  
YTMONTERADE PLINTEN
GER EN KOMPAKT LÖSNING FÖR ANSLUTNING
Vår leverantör Sauro har släppt MBBD-serien som  
är designad för applikationer där det är ont om  
utrymme. Serien innehåller deras minsta  
ytmonterade plintar som har en höjd på 7,5 mm.  
Plintarna passar bra i olika applikationer inom  
fastighetsautomation som exempelvis värme,  
ventilation, belysning, larm och hissar.

MBBD-serien är UL-godkänd och inläggen är av  
kopparlegering. Plasten i plinten är enligt MSL1, Moisture 
Sensitivity Level 1, vilket är den högsta klassningen.  
Det innebär att plinten inte är känslig mot fukt och inte  
behöver förvaras eller hanteras på något speciellt sätt 
innan produktionen. Plinten levereras på tape & reel 
och är färdig för automatiskt montage med en pick and 
place-maskin.

• Pitch: 3,81 mm

• Höjd: 7,5 mm

• Ledararea: 0,75 mm²/18 AWG

• Ström: 7A

• Dragkraft kabel: 20 kg

SMIDIGA KABELGENOMFÖRINGAR
- NYHET I VÅRT SORTIMENT

Sedan början av 1980-talet arbetar vår kund KTC 
med att koppla upp större fastigheter för att på 
distans driftövervaka dem. Under 1990-talet började 
de göra styrsystem för fastigheter för både drift-
övervakning och energiuppföljning. De kallar det 
grön digitalisering och syftet är att fastighetsägarna 
ska kunna hantera sin energiförbrukning på ett mer 
kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Företaget 
finns i Göteborg, Stockholm och Helsingborg och 
deras största kunder är Stockholms och Göteborgs 
kommunala bostadsbolag. 

KTC skulle utveckla en styr- och reglercentral som skulle 
koppla samman och automatisera energiåtgången i stora 
fastigheter till lägsta möjliga kostnad och med minimal 
miljöpåverkan. Då kontaktade de oss på OEM Electronics 
för att få hjälp med att ta fram en display som kunde sitta 
i den nya centralen.

”Det var inte lätt att få tag på en display som uppfyllde 
våra krav på storlek och typ, men det löste ni åt oss”, 
säger Joakim Ramberg, utvecklingschef på KTC.

Displayen fick inte vara mer än 40 mm hög, då den skulle 
få plats i en spalt i styrsystemet som är 40 mm hög.  
Vi tog fram prover och hittade tillsammans med KTC  
en lösning som fungerade bra i systemet. 

Den slutgiltiga displayen blev en monokrom grafisk LCD 
som tydligt visar text och symboler. Displayen har två 
olika upplysningslägen - ett nerdimmat läge och ett ljus-
starkare läge som aktiveras vid knapptryckning. 

Displayen levereras till KTC på ett kretskort med switchar, 
på vilka de sedan sätter knapptoppar i gummi med 
symboler på. Slutligen placeras allt i en kapsling med 
plexiglasfront. 

DISPLAYLÖSNING
FÖR DRIFTÖVERVAKNING

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

OEM Electronics har nu inlett ett samarbete med en 
ny leverantör, Detas. 

Detas produkter är framtagna för att kunna hantera 
kabelgenomföringar på ett smidigt och kostnadeffektivt 
sätt med hög kvalitet och lång hållbarhet. Produkterna är 
UL-godkända, UV-beständiga och håller en IP-klassning 
på IP54 eller IP66.

Ett av Detas system underlättar för att kunna samla  
kablar på ett och samma ställe. Systemet bygger på 
modulära block som man enkelt sätter samman för att 
passa de kablar man vill dra genom ett chassi eller  
exempelvis in i ett elskåp. Det gör det också enkelt att 
dra kabel med redan monterade kontaktdon.

Ett annat system är för kabel utan kontaktdon, 
som bygger på ett dubbelt gummimembran. 
Membranet finns i många olika storlekar och 
varianter och går även att få kundanpassat efter 
dina önskemål.

Frågor? Kontakta Marcus 
Produktansvarig kablage & kretskortsplintar
075-242 46 02 • marcus.axen@oemelectronics.se
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Oavsett vad du önskar för kablage, så löser vi det! 

Med din idé, ritning eller fysiskt prov som grund, 

diskuterar vi oss fram till den den bästa lösningen 

anpassad för just er applikation. 

Vi har stor erfarenhet av att ta fram kablage helt enligt 

våra kunders önskemål. Vi tar fram ett färdigt ritnings-

underlag och kan sedan leverera utfallsprover för att 

därefter övergå till serieproduktion. 

Kabel och kontaktdon väljs beroende av de krav som 

ställs och de önskemål som finns. Vi har heller inga 

begränsningar när det gäller att leverera kablage med 

kontaktdon av specifika fabrikat.

VI KAN KABLAGE!
EFFEKTIVISERA ER PRODUKTION MED EN FÄRDIG LÖSNING

Frågor? Kontakta Marcus 
Produktansvarig kablage
075-242 46 02 • marcus.axen@oemelectronics.se

Nästan alla våra kunder använder någon typ av  

kablage i sina applikationer. Det kan vara allt från  

en liten FFC-kabel som förbinder två kretskort, till en  

kraftig spiraliserad kabel med pågjutna kontaktdon  

som används i tuffa miljöer. 

För att effektivisera i produktionen hos våra kunder 

levererar vi ofta en färdigmonterad kabel och kontaktdon 

för anslutning, som en komponent. Du kanske redan idag 

köper en artikel av oss som det skulle underlätta att få 

levererad som en mer komplett kablagelösning?

Hur kan vi underlätta och effektivisera i er produktion?

Det finns många fördelar med att använda sig av PTC-värmare för uppvärmning eller som skydd mot  
frost- och isbildning. Det är ett säkert och beprövat uppvärmningssätt, som tack vare PTC-tekniken  
reglerar effekt och temperatur av sig själv, beroende på omgivningstemperaturen.  

SÄKER OCH ENERGIEFFEKTIV UPPVÄRMNING MED 

PTC-TEKNIK

MULTISPÄNNING 
Tack vare PTC-effekten och dess variabla motstånd kan 
dessa halvledare drivas på flera olika spänningar inom 
ett definierat område. Till exempel kan de flesta PTC-
värmare drivas med såväl 230V som 400V utan någon 
betydande effektförändring.

DYNAMISK EFFEKTANPASSNING 

Effektuttaget för ett PTC-värmeelement beror på värme-
uttaget. Om mycket värme extraheras från halvledaren, 
justerar den automatiskt temperaturen och ökar dess  
effekt. Så snart den når sin maximala temperatur, mins-
kar effekten igen och det flyter knappt någon ström alls. 
Denna dynamiska effektjustering gör PTC-värmeelement 
särskilt energieffektiva.

SJÄLVBEGRÄNSANDE EFFEKT 

På grund av PTC’s logaritmiska ökning av sitt naturliga 
motstånd i förhållande till temperaturen, begränsar PTC 
sig själv. Så snart dess maximala temperatur har upp-
nåtts blir halvledaren icke-ledande och stabiliserar sig 
på grund av den fysiska effekten. Tack vare denna effekt 
är PTC-värmare särskilt säkra och kräver ingen extra 
termisk säkring.

STARTSTRÖM 
PTC-värmare upplever en ökad startström under några 
sekunder varje gång de slås på. Vi rekommenderar där-
för att du använder en tidsfördröjd säkring för att skydda 
applikationen.

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

STRÖMBELASTNING FÖR LÅGSPÄNNINGSAPPLIKATIONER 

För lågspänningsapplikationer är strömmarna mycket 
högre än för till exempel hushållsapplikationer (230 V) på 
grund av Ohms lag. Därför är det viktigt att säkerställa ett 
tillräckligt stort tvärsnitt på anslutande kablage.

EFFEKTEN ÄR STARKT BEROENDE AV  

PTC -TEMPERATUREN 

Effekten hos en PTC -värmare är beroende av två faktorer  
- temperaturskillnaden mellan PTC-värmaren och det man 
vill värma upp samt den värmeavledande ytan. Högre PTC- 
temperaturer möjliggör högre effekt. För de flesta applika-
tioner rekommenderas en temperatur mellan 180°C och 
240°C. Att öka den värmeavledande ytans area kan också 
öka prestandan.

TEST AV KUNDAPPLIKATIONER 

Vid användning av PTC-värmeelement rekommenderar vi 
att alltid köra flera applikationstester för att bekräfta att rätt 
effekt/temperatur uppnås med PTC värmaren.
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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

Vår kund Unjo utvecklar, konstruerar och tillverkar kund- 
anpassade motorstyrningar och motorstyrsystem. Deras 
kärnkompetenser är inom hård- och mjukvarukonstruk-
tion, reglerteknik, projektledning, regulatoriska krav, 
applikationsexpertis och kundanpassning.

”Vi arbetar med systemlösningar för elektriska motorer 
och kan ta oss an vilken typ av motor som helst”, berät-
tar Johan Möllerstedt, Senior system engineer på Unjo. 
”Allt från att på ett bra sätt integrera en motorstyrning i 
befintlig mekanisk lösning, till helhetslösningar”.

Kunderna finns i flera olika branscher, från medicinteknik 
till automatisering och försvar/flygindustri, till konsument-
produkter och fordonsindustri till fastighetsautomation 
och elektriska handverktyg.

”Vår första skarpa komponentförfrågan till er gjorde jag 
för snart 10 år sedan. Sedan dess har det varit allt från 
tekniska önskekrav på komponenter till väldigt kompletta 
specifikationer”, säger Johan. ”Ni är alltid lösningsorien-
terade och lyhörda och kommer med förslag och ger oss 
prover att utvärdera. Jag har aldrig fått ett nej eller att det 
är omöjligt, utan får alltid förslag som kanske till och med 
i slutändan kostnadsmässigt blir mer effektivt”. 

Vi på OEM Electronics levererar kundanpassade drosslar 
och transformatorer samt kondensatorer till Unjo. Kraft-
elektroniska komponenter som ibland tidigt identifieras 
som systemkritiska, vilket innebär att de blir viktiga  
komponenter i Unjos lösningar.

Hos Unjo sker prototyptillverkning med testning och  
validering innan det går vidare till validering hos kund  
och därefter planering för serieleverans. 

”Allt vi gör syftar till att leda till en serieprodukt i produk-
tion, hos kontrakstillverkare. Det är därför viktigt för oss  
att vi kan lita på komponenternas kvalitet. Rätt kvalitet 
samt att en godkänd komponent alltid ser likadan ut,  
vilket jag känner fullt förtroende för hos er som leverantör”, 
säger Johan. ”Skulle något förändras så får vi alltid veta 
det i god tid, vilket underlättar vårt jobb och ställnings- 
tagande inför eventuell förändring”.  

”Att arbeta med kundanpassade lösningar kanske gör att 
man får investera lite mer tid och arbete initialt, men man 
får ju oftast en mer optimal och kostnadseffektiv lösning i 
slutändan”, säger Johan. 

”Elektriska motorer blir mer och mer efterfrågade så vi ser 
väldigt ljust på framtiden”, avslutar Johan Möllerstedt.

KRAFT- 
KOMPONENTER  
TILL KUNDANPASSADE MOTORSTYRNINGAR
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LJUS-
STARKA
DISPLAYER
Vår leverantör Evervision utökar sitt sortiment med flera varianter av 7” ljusstarka TFT-displayer med WVGA- 
& WSVGA-upplösningar. De nya displayerna passar bra i industriella och medicinska applikationer i ljusstarka 
miljöer, som exempelvis parkeringsautomater, biljettautomater och laddstationer för elbilar. 

Displayerna har upp till 1750 CD/m² ljusstyrka, vilket ger en utmärkt bildkvalitet i direkt solljus. Men displayerna fung-
erar även bra när man inte behöver läsa på dem i direkt solljus. Ultra Wide View, UWV, på 80gr/80gr/80gr/80gr ger 
möjligheten att använda displayen i både landskaps- och porträttläge utan att få färginvertering.

Om applikationen kräver en låg effektförbrukning och minimal självuppvärmning finns PWM-reglering av  
bakgrundsbelysningen som tillval. 

Vill du ha prover på displayerna kan vi snabbt ta fram det i standardutförande.

SVARTVITT FRÅN EVERVISION

Evervision lanserar även en svartvit LCD-display med 

hög skärpa och in-cell touchknapps-teknologi. 

Displayen har en hög kontrast och mycket bra  

betraktningsvinklar tack vare Vertical Alignment- 

teknologi, VA. Det gör att den passar bra i utomhus-

applikationer och handhållna instrument med enklare 

segmentsgrafik som kräver höga kontrastkrav. In-cell 

touchknapps-teknologin gör att touchknapparna kan 

integreras i det aktiva området på LCD-glaset. För an-

vändning i tuffa miljöer kan ett frontglas adderas, med 

exempelvis en tryckt logotyp.

• Möjligt att få upp till 16 touchknappar integrerat i 
glaset

• Kontrast 500:1 med goda betraktningvinklar

• Maximal displaystorlek 8,0 tum

• Möjlighet till printat frontglas med upp till 5mm  
tjocklek

LCD-DISPLAY MED HÖG KVALITET
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Frågor? Kontakta Daniel 
Produktansvarig kondensatorer 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

Vår leverantör Nippon Chemi-Con är en av världens 
största tillverkare av kondensatorer. De har hög  
teknisk specialkompetens inom området och har  
tagit fram ett verktyg som gör att vi kan erbjuda dig 
tryggheten i att vi vet precis vilken kondensator som 
är optimal för just din applikation.

Det är en massa olika parametrar som avgör valet av 
kondensator. Diameter och höjd är kanske den enklaste 
tillsammans med att teoretiskt sett tillgodose ett  
kapacitansbehov samtidigt som den ska tåla en viss  
rippelström. Men att matcha applikationens livslängd 
med kondensatorns kan vara knepigare. Men inte med 
Nippons designverktyg för livstidskalkyler!

”Det har varit stor efterfrågan från våra kunder på den här 
typen av verktyg. Att beräkna livslängd och hållbarhet på 
en systemkritisk komponent är viktigt för att säkerställa 
att det stämmer med applikationens livslängd”, berättar 
Christian Dornberger, Assistant Manager Sales hos  
Nippon Chemi-Con. 

En elektrolytkondensator innehåller vätska och är därmed 
troligen den komponent som är mest livstidsbegränsad 
på kretskortet. Därför blir den extra viktigt att ha full  
kontroll på. 

”Internt har vi länge använt egna verktyg för att göra 
dessa uträkningar, men när kravet utifrån ökade så har  
vi utvecklat en enklare variant av verktyget som finns  
på vår hemsida. Det är mycket uppskattat av ingenjörer i 

VERKTYG FÖR 
LIVSTIDSKALKYLER

utvecklingsprojekt, för att kunna göra en första  
bedömning. Sedan kontaktar de oss, eller någon av  
våra återförsäljare som till exempel Daniel hos er, för  
slutgodkännande via våra verktyg. Detta behövs då vi 
kan ta hänsyn till ännu fler parametrar och verkligen 
säkerställa bäst typ och rätt antal kondensatorer. Först 
då kan vi även validera med rätt dokumentation för till 
exempel godkännanden för UL-certifikat. Vi kan även ta 
fram tillförlitlighetsdata som visar hur en viss kondensator 
beter sig”, säger Christian. 

 ”I verktyget som vi använder kan vi enkelt visa kunden 
hur till exempel omgivningstemperatur påverkar valet av 
kondensator. Vi gör en noggrann teknisk kravspecifika-
tion som sedan mynnar ut i att vi kan presentera förslag 
på kondensatorer som möter kraven”, berättar Daniel 
Nandorf, produktansvarig hos oss på OEM Electronics. 

”Bland våra kunder finns till exempel de största inom 
automotive-branschen samt inom hemelektronik. Att 
med dokumentation kunna verifiera att kondensatorernas 
livslängd, vilken annars är begränsad, stämmer överens 
med deras respektive slutapplikation är en styrka och en 
garanti som de sätter stort värde i, avslutar Christian.

Välkommen att höra av dig till oss så ser vi till att valet 
av kondensator blir optimerat och att din applikation får 
exakt det som behövs.

“Att beräkna livslängd och 

hållbarhet på en systemkritisk 

komponent är viktigt för att 

säkerställa att det stämmer 

med applikationens livslängd.

Christian Dornberger, 
Assistant Manager Sales 
hos Nippon Chemi-Con
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I över 40 år har det svenska familjeföretaget Separett 
utvecklat vattenfria toalettlösningar med syftet att 
öka livskvaliteten, underlätta vardagen och göra den 
mer bekväm för alla. Idag används deras produkter 
över hela världen. 

Vi på OEM Electronics har samarbetat med Separett  
under många år och har levererat flera olika fläktlösningar 
till deras förbrännings- och urinseparerande toaletter.  
Deras senaste satsning är toaletten Tiny, en urin- 
separerande toalett som är utvecklad för mindre  
installationer som exempelvis tiny homes, husbilar,  
husvagnar och båtar. 

Separett hade initialt tittat på en fläktlösning till Tiny, men 
fick problem med leveranstiderna och behövde snabbt 
hitta en ny lösning. Då hörde de av sig till oss för att få 
fram ett alternativ. Tack vare tidigare erfarenheter från 
projekt med Separett och god kännedom om deras  
produkter kunde vi snabbt ta fram en ny fläktlösning. 
Med en grundlig behovsanalys konstaterade vi att den 
tidigare lösningen hade en onödigt hög IP-klassning för 
deras slutprodukt.  

”DET MÄRKS ATT NI HAR STOR 
KUNSKAP OM ERA PRODUKTER”

Vår nya fläktlösning hade ett fuktskydd och en ljudnivå 
som bättre stämde överrens med kraven som Separett 
hade, vilket ledde till en stor kostnadsbesparing för dem. 

”Det märks att ni har stor kunskap om era produkter och 
vill hjälpa oss att hitta den bästa lösningen. Med er hjälp 
hittade vi en fläktlösning som passade bättre in i Tiny och 
kunde få igång produktionen i tid”, säger Karl Eriksson, 
utvecklingsansvarig på Separett. 

Vi levererar även ett 2-poligt överhettningsskydd till Sepa-
rett, som är framtagen till en av deras förbränningstoalet-
ter. Det är framtaget för att bryta kretsen om temperatu-
ren blir för hög vid förbränningen.

”Vi uppskattar att vi har flera komponenter från samma 
leverantör, det underlättar vårt arbete”, säger Nina  
Karlsson, inköpschef 
på Separett.

FLÄKTAR OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD TILL SEPARETT

Frågor? Kontakta Mårten 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se
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Frågor? Kontakta Tomas 
Produktansvarig silikongummi-knappsats,        silikondetaljer 
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se

Vi har leverantörer som är certifierade mot bil- 
branschen. I interiörbilden från en bils förarmiljö,  
kan man lätt få en överblick av vad vi bland annat  
kan leverera till bilindustrin. Eller till branscher som 
önskar samma kvalitet.   

SILIKONGUMMIKNAPPSATSER 
Knappsatserna som vi tillverkar är alltid helt kundunika 
och anpassade efter kundens applikation. Våra knapp-
satser och tätningar ser därför väldigt olika ut och vi 
erbjuder flera olika material och tekniker. 

Användningsområdet styr materialvalet. Exempel på  
material är PC-overlay, silikonblandning, fluorin-silikon 
eller nitritgummi.

Knappsatsen kan aktivera mot tactswitch, kolpiller eller 
metalldom.

Du bestämmer färgen på knappsatsen, då silikonet kan 
infärgas i flera olika färger. Det kan även vara helt trans-
parent.

GÖR KNAPPSATSEN KOMPLETT 
Knappsatslösningen kan utgöras av/kombineras tillsam-
mans med overlay, silikon/gummi, metalldom, ljusdiod 

SILIKONGUMMI 
TILL BILINDUSTRIN

samt krets. De kretsar som är tillgängliga är PCB, FPC 
och PET.

Vi kan även lägga till adhesiv på knappsatsen för att 
underlätta monteringen i slutapplikationen. Vi har adhesiv 
för olika vidhäftningsytor, som till exempel plast, rostfritt 
stål, glas och PCB, beroende på användningsområde.

På knappsatsen kan man även ha printade eller laser- 
etsade symboler samt indikationsfält.

Knapptoppen (ej overlay material) skyddas med plast- 
hattar, som kan ha olika infärgning samt symboler. På 
detta sätt får du en väldigt tålig, och tydlig, knappsats.

Tillsammans med er tar vi fram rätt knappsats för just din 
applikation och vi kan bistå med kunskap, guidning och 
teknisk rådgivning i ert projekt. Silikongummiknappsat-
sen kan med rätt design uppnå hög IP-klass och är läm-
pade för flera olika användningsområden. Våra tillverkare 
är IATF- och ISO-certifierade. Vi har även certifikaten  
UL94-HB samt V0-2 material (brandklassning).

KNAPP-
SATS FÖR 

KONTROLL-
PANEL

KNAPPSATS 
FÖR  

FÖNSTER-
HISS

TÄTNINGS-
LISTSILIKONGUMMI

TILL MEDICINSKA APPLIKATIONER

Knappsatser som våra kunder använder inom sjukvården 
gör vi oftast i membran. En membranknappsats är  
väldigt lätt att torka av och hålla ren, då den tål starka 
rengöringsmedel. Den har heller inga höga knappar  
med kanter som kan samla smuts. 

Ett annat material för användning inom medicinska  
applikationer är medicinskt godkänt silikongummi.  
 
Materialet kan användas till bland annat tätningar i  
apparatur, kontaktskydd, inhalatormask med mera.  
Bilderna visar exempel på medicinska applikationer  
som vi kan ta fram. 

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

INHALATIONS- 
MASK

TILLBEHÖR TILL 
RESPIRATOR

VATTENTÄTT 
SKYDD FÖR  
INJEKTIONS- 
SPRUTOR

TÄTNING TILL  
BLODSOCKER-MÄTARE

MANÖVERPANEL  
TILL RULLSTOL

KONTROLL-
PLATTA TILL 
DETEKTOR  
(ANVÄNDS VID 
VASKULÄR  
INJEKTION)
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INDUCERAD ÖVERSPÄNNING 
I ett åskmoln samlas positiva laddningar 
i den övre delen och negativa laddningar 
i den nedre delen. Finns det en kraftled-
ning eller kommunikationsledning under 
åskmolnet, samlas  positiva laddningar 
där och hög spänning byggs upp. 

Har du varit med om att: 
• din produkt inte klarar de regulatoriska testerna (CE, UL etc) under utvecklingsfasen? 
• din produkt har skadats i fält och du misstänker att det kan bero på ESD? 
• din produkt har skadats i fält under åskväder?

För att förhindra, och förebygga, detta så bör du designa in överspänningsskydd i din applikation!  
Överspänning är en onormalt hög transient spänning och den kan uppstå på några olika sätt.

Frågor? Kontakta Ghazzal 
Produktansvarig  överspänningsskydd 
08-732 85 67 • ghazzal.mehdi@oemelectronics.se
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När spänningsskillnaden mellan molnet 
och marken, eller mellan molnets olika 
delar, blir tillräckligt stor sker ett överslag 
och det bildas en gnista, en blixt. Molnet 
laddas då ur och det finns inget som 
håller kvar den ansamlade laddningen i 
ledningen, som då åker iväg som en våg 
åt vardera håll i ledningen.

Slår en blixt ner i marken bildas ett kraftigt 
elektromagnetiskt fält kring den. Finns det 
en ledning i närheten fungerar den som 
en antenn. Den tar upp den kraftiga sig-
nalen och skapar en överspänning. Indu-
cerade överspänningar kan sedan ledas 
genom kraft- och/eller kommunikations-
ledningar in i din elektroniska produkt.

Med ett överspänningsskydd skyddas elektronisk utrustning, genom att 
förhindra överspänning från att komma in i produkten. Antingen mellan signal 
och signal, eller mellan signal och jord. 

Överspänningsskyddet har normalt hög resistans och nästan ingen ström 
flyter genom det, vilket innebär att produkten som ska skyddas inte påverkas. 
När en överspänning kommer växlar skyddet mycket snabbt till låg resistans 
och leder bort överspänningen och skyddar därmed den elektroniska produk-
ten från att skadas. När överspänningen har letts bort återgår överspännings-
skyddet till att ha hög resistans.

Vår leverantör Mitsubishi Materials är en av de största tillverkarna av denna 
typ av komponenter och har stor kompetens och erfarenhet inom området. 
Vi hjälper dig att välja och testa en lämplig lösning, bland deras högkvalitativa 
komponenter. De har både komponenter med ben samt chip-komponenter 
för ytmontering i olika serier för att passa de flesta applikationer. 

VAD ÄR 

ÖVERSPÄNNING?

ÖVERSPÄNNINGS- 
SKYDD

+ +++ +

+ +++ +

+

+

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

- FÖR DE SMÅ KOMPONENTERNA

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. Har ni ett  
lödarbete som kräver högsta precision ska ni använda någon av de stationer som hjälper er löda de allra 
minsta komponenterna. Här kan du läsa om stationerna som är anpassade just för detta.

CD-P-STATION 
Den bästa lösningen för lödning och omarbetning av 
SMD-komponenter som chips, små- & medelstora  
komponenter och dual line-komponenter är vår CD-P- 
station. 

CD-P-stationen går att få med justerbara micropincetter 
för snabb och exakt SMD-omarbetning som kräver  
högsta precision. Stationen har ett fast och bra hand-
grepp och kommer med spetsar i C120-serien. 

CD-S PRECISION SOLDERING STATION 
CD-S-stationen är idealisk för lödning och omarbetning 
på ett PCB med många komponenter, eller under ett 
förstoringsglas. 

Med denna station får du full kontroll över dina  
lödningsprocesser och det fungerar bra att använda ett 
mikroskop för båda lödning och avlödning av chip- 
komponenter. Stationen fungerar med precisionshandtag 
och spetsar i serien C210.  

CS DESOLDERING STATION 
Med en CS desoldering-station kan du på ett enkelt sätt 
avlöda hålmonterade komponenter och SMD pad  
cleaning som kräver en hög precision vid avlödning. 

Den är kapabel att förse med 40 W och du använder 
C360-avlödningsspetsar med hål för avlödning. 

 

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

LÄR DIG OM 

UNDERFILL
Underfill är ett epoxylim vars funktion är att förstärka fastsättningen av känsliga komponenter på kretskortet. Detta är 
viktigt framför allt i applikationer som utsätts för stötar, vibrationer, temperatursvängningar.

Limmet är skapat för att kunna flöda in under komponenterna och fylla ut spalten mot kretskortet och tränga undan  
all luft och ersätta det med förstärkande lim. Underfill fungerar som en temperaturutjämnare mellan kort och kompo-
nenter och skyddar mot sprickor i lödfogarna vid temperaturcyklingar.

Oftast behövs undervärme för att sänka viskositeten på limmet så att det med kapillärkraft kan flöda under hela kom-
ponenten och skapa bästa vidhäftning. Detta medför en mycket bättre mekanisk hållfasthet och sköra komponentben 
och lödbumpar skyddas från att spricka sönder vid påfrestning utifrån av olika slag.

Underfill dispenseras i en separat process efter omsmältning och kräver sedan värmehärdning. På detta sätt ökas 
tillförlitligheten på lödningarna och applikationen blir mycket tåligare och håller längre.

Underfill under komponenterna medför: 

• I handhållen elektronik  
 (mobiltelefoner, tablets och laptops) 

• Försvarsapplikationer 

• Fordon 

• Kretskort som ska lackas

VAD ÄR UNDERFILL?

I VILKA APPLIKATIONER ÄR 
DETTA NÖDVÄNDIGT?

Underfill dispenseras i en x-y robot i ett extra processteg 
efter omsmältningen, men kan göras i samma produk-
tionslina och tål även en andra omsmältningscykel om 
man vill montera komponenter på andra sidan kortet. 
Numera används främst jetting för dispensering, efter-
som det går snabbare och komponenterna kan stå tätare 
på kortet.

Oftast bör kretskorten förvärmas, eftersom limmet  
innehåller mycket fyllningsmedel för att uppnå de rätta 
flödesegenskaperna under komponenterna. Den höga 
fyllnadsgraden medför också att materialet förvaras  
och transporteras nedfryst för att inte sedimentera i 
sprutorna. 

VARFÖR BEHÖVS UNDERFILL?

FULL UNDERFILL (CAPILLARY) 
Det är allra vanligast att man använder sig av “Capillary underfill”, dvs att  
limmet med kapillärkraft flödar under hela komponenten. Man dispenserar då  
limmet längs med sidorna, vilket flödar in under komponenten och fyller ut 
utrymmet helt. Den här metoden har bra termisk och mekanisk hållfasthet.

HUR SER PROCESSEN UT?

OLIKA SÄTT ATT ANVÄNDA UNDERFILL

PARTIELL UNDERFILL - CORNER BOND 

För applikationer där full limfyllning under komponenterna inte krävs, finns 
LOCTITE cornerbond. Detta är en självcentrerade hörnförstärkning som 
dispenseras innan komponenten monteras och härdas under omsmältningen 
vilket sparar ett processteg. Det ger en snabbare produktionsprocess vid lät-
tare mekaniskt förstärkningsbehov mot stötar, men skyddar inte för termiska 
påfrestningar.

PARTIELL UNDERFILL - EDGE BOND 

Edge bond ger också en lättare mekanisk förstärkning och appliceras i L-form 
i hörnen efter omsmältning. Kan härdas i UV-ljus.

GLOB TOP & 
DAM-AND-FILL 
- FÖR ENSTAKA KOMPONENTER
För att skydda enstaka komponenter och mikroelektronik mot till exempel 
påfrestningar som korrosion, fukt och kemikalier, kan man använda glob top 
eller Dam-and-fill. 

GLOB TOP är ett partiellt komponentskydd som dispenseras över till exem-
pel chipkomponenter med bondade ledare som ett skydd. Det är ett tixotropt 
material som dispenseras över komponenten och bildar ett skydd på valda 
områden. Tixotropi är när viskositeten i vätskan påverkas av omrörning. När 
omrörningen slutat återgår viskositeten till sitt ursprungliga tillstånd.

Vid DAM-AND-FILL dispenserar man istället en ram av fastare lim runt  
komponenten. Sedan fylls denna ram med en lättflytande, lågviskös  
fyllning som flyter in mellan alla ledare för bästa skydd. 

Lär dig mer om underfill! Den 18 januari 2022 
kommer vi att ha ett webbinarium via Teams, 
tillsammans med Jan Wijgaerts, Henkels 
Global Application Expert/Scientific Expert för 
Underfill och dispensering. Läs mer här!

• Skyddade och mekaniskt förstärkta lödfogar 

• Skydd vid stora temperaturvariationer 

• Skydd vid stötar och vibrationer 

• Skydd mot fuktinträngning
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då de är lätta, avgasfria och startas enkelt med 
ett knapptryck. Kunderna uppskattar också de 
lägre vibrationerna samt att de är helt tysta på 
”tomgång”. Bensinsågar är fortsatt ett mycket 
viktigt segment bland annat då de är att före-
dra vid större och mer krävande arbeten och 
vid långa arbetspass då möjligheten att ladda 
batterier är begränsad.

”Våra arboristkunder berättar att de ofta startar 
sin motorsåg cirka 30 gånger i timmen. Flera 
kunder har vittnat om att användandet av  
batterisågar sliter mindre på kroppen och att 
de kommer att kunna arbeta vidare med det 
yrke som de älskar i flera år längre än de trott. 
Dessa kommentarer samt miljöaspekterna 
inspirerar mig att fortsätta att utveckla dessa 
produkter”, säger Pierre Lanquist. 

HÖGKVALITATIVA 
KNAPPSATSER
- I HUSQVARNAS BATTERIDRIVNA PRODUKTER. 
Tillsammans med Husqvarna AB har vi tidigare tagit 
fram en knappsats med egenskaper anpassade för 
deras växande batteridrivna sortiment. En knappsats 
som först togs fram till en lövblås och nu skräddarsys 
till allt fler produkter. En av produkterna som den 
finns på, är en kraftfull batteridriven motorsåg.
 
”Vi ser ett tydligt skifte där fler och fler anammar våra 
batteridrivna produkter”, berättar Pierre Lanquist, Global 
Product Manager & Connectivity Architect på Husqvarna 
AB. ”Teknikutvecklingen går snabbt framåt och med den 
skapar Husqvarna ett batterisystem med produkter som 
gör oss ledande i branschen”. 

Den som arbetar professionellt med motorsåg kan idag 
välja mellan batteri- eller bensindrift. De har båda fördelar 
och kompletterar varandra utmärkt. Batterisågar blir allt 
mer kraftfulla och efterfrågan växer starkt i segmenten 
25cc-40cc. Där har batterisågarna många starka fördelar 

För att använda den batteridrivna produkten finns en 
robust knappsats. Den är helt kundunik och anpassas  
efter respektive produkt. Det är en avancerad silikon-
gummiknappsats med premiumkänsla. Robust och 
skraptålig samt helt vattentät. Det ligger mycket arbete 
bakom knappsatsen för att nå fram till ett riktigt bra  
slutresultat. 

”Vi utvecklade knappsatsen tillsammans med er på OEM 
Electronics och den har bidragit att vi tagit ett stort steg 

framåt att utveckla 
användbarheten för våra 
kunder. Knappsatsen 
har blivit ett uppskattat 
signum för våra produk-
ter. Den är robust och 
modulärt designad och 
därmed tacksam att 
implementera och den 
återfinns på samtliga 
av våra nyare handhålla 
batteriprodukter”, berät-
tar Pierre.

En viktig egenskap 
hos knappsatsen är att 
den är användarvänlig. 

“Vi utvecklade knappsatsen 

tillsammans med er på  

OEM Electronics och tog 

ett stort steg framåt utifrån 

bland annat användar- 

vänlighet i våra produkter.
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Knapparna är lätta att hitta samt ger en bra tryckkänsla - 
även med handskar. 

”Vi har fått väldigt bra respons från våra användare 
kring att knappsatsen gör det väldigt enkelt att använda 
produkten. Vi har arbetat mycket med placeringen och 
utformningen då många av våra användare snarare  
känner sig fram än att titta på knapparna”, säger Pierre.

Mycket arbete har också lagts på att få fram rätt ljus- 
styrka och intensitet i kommunikationsfönstret. Det är  
enkelt att se och läsa vad som indikeras, oavsett ifall  
man arbetar i vinterklimat, i starkt solljus eller kvällsljus.   

Knappsatsen gör det också väldigt tydligt för användaren 
att till exempel se att produkten är påslagen, vilket är en 
stor säkerhetsmässig fördel då batteridrivna produkter 
ofta är tysta. Även batteriindikatorn är lättöverskådlig och 
ger direkt tydlighet för användaren. 

”Knappsatsen har verkligen levt upp till våra förvänt-
ningar! Den blev riktigt bra och både vi och våra kunder 
är nöjda”, avslutar Pierre Lanquist.

Pierre Lanquist,  
Global Product Manager  
& Connectivity Architect  

på Husqvarna AB

Frågor? Kontakta Fredrik 
KAM
075-242 45 23 • fredrik.carlsen@oemelectronics.se
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Vår kund Hunter Douglas Scandinavia är en ledande  
aktör inom solskyddsbranschen. De säljer egenutveck-
lade interiöra och exteriöra solskyddskomponenter 
och system (som terassmarkiser, fönstermarkiser och 
screens/zip screens) till tillverkare av färdiga solskydds-
produkter. 

Vi har tagit fram ett kundunikt LED-drivdon, för ström- 
försörjningen till deras markisbelysning. Drivdonet  
levereras med kablage och snabbkoppling, för enkel 
ihopkoppling med belysningen. För att ytterligare effektiv- 
isera hanteringen hos Hunter Douglas packas och levere-
ras drivdonet i en streckkodsförsedd kartong tillsammans 
med belysningens snabbkoppling (vilken utvecklats av 
vårt systerbolag Agolux). 

”Vårt samarbete började när vi skulle utveckla inbyggd 
belysning till våra markiser. Vi ville ha stilren belysning 
som är snyggt integrerad i markiserna. LED-drivdonet 
från er håller hög kvalitet, är väderskyddat och pålitligt, 
vilket är viktigt för oss”, berättar Erik Nordmark, konstruk-
tör hos Hunter Douglas.    

”Vi har ett jättebra samarbete med våra kontaktpersoner 
hos er, Sanna och Daniel. De har hjälpt oss med teknisk 
dokumentation och information inom elektronikområdet 
som är nytt för oss”, fortsätter Erik. ”Vi fick till exempel 
hjälp med certifieringen som behövdes för att kunna sälja 
produkten i Australien”.

Belysningen är framtagen till terassmarkiser och har lan-
serats i liten skala än så länge. Under nästa år kommer 
den lanseras på fler marknader och man hoppas och tror 
på stor efterfrågan.  

”Vi visste vad vi ville ha, men behövde hjälp med hur vi 
skulle komma dit. Vi har fått jättebra hjälp hela vägen 
och haft ett jättebra samarbete. Projektarbetet har drivits 
framåt på ett mycket bra sätt med regelbundna avstäm-
ningar”, säger Henrik Svensson, produktchef hos Hunter 
Douglas. 

”Vi ser stora möjligheter framåt med utveckling av både 
mer belysning men även inom andra områden, för att 
utveckla tillbehören till våra markiser”, avslutar Henrik.

LED-
DRIVDON 
- KUNDANPASSAT TILL MARKISBELYSNING

Frågor? Kontakta Daniel 
Produktansvarig strömförsörjning för extern anslutning 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

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

NYA STRÖMSTÄLLARE

Med en sensorströmställare kan man påverka funktionen 
utan att vidröra ytan. När ett objekt kommer tillräckligt 
nära strömställaren reagerar sensorna och bryter  
kretsen. Med hjälp av denna teknik kan man på ett enkelt 
sätt få en önskad funktion ur en PLC eller liknande  
styrning som görs helt efter kundens önskemål.  
Strömställarna finns med ringbelysning som gör dem 
väl synliga i alla miljöer och de har ett arbetsområde på 
6-24VDC.

Nu har vi släppt nya vandalsäkra strömställare från vår leverantör Onpow. Strömställarna är byggda för att 
klara fukt, smuts och stå emot yttre påverkan. Det gör dem idealiska att montera i applikationer utomhus  
eller i offentliga miljöer. De nya brytarna ger en stor möjlighet till kundanpassning och vi kan leverera dem 
med kablage och kontaktdon enligt önskemål. Strömställarna kommer i rostfritt stål som standard men det 
går även att få en annan färg på kroppen.

På en micro travel-strömställare rör sig aktiverings- 
funktionen endast 0,5 mm när man trycker på den. Det 
ger känslan av att trycka på en touchknapp snarare än 
en traditionell brytare. Nu kan vi erbjuda en ihållande 
funktion på dessa strömställare, så kallat latching, vilket 
inte varit möjligt tidigare. Micro travel-strömställarna är 
från 16 mm panelmontage upp till 22 mm och  
inbyggnadsmåtten är väldigt låga. En 19 mm brytare  
bygger enbart 15,5 mm in i applikationen. Ringbelysning 
och kablage är standard på micro travel-strömställarna.

FRÅN VÅR LEVERANTÖR ONPOW

SENSORSTRÖMSTÄLLAREMICRO TRAVEL- 
STRÖMSTÄLLARE
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HÖGRE ENERGITÄTHET
MED NYA ULTRAKONDENSATORER FRÅN TECATE

Tecate Group lanserar nu ett 3 V-alternativ av radiala ultrakondensatorer i deras redan befintliga 2,7 V TPL & 
TPLH-serier. 3 V-serien erbjuder en markant högre energitäthet än 2,7 V-utförandet, men med samma långa 
livslängd. 

Kannorna har även fått en förbättrad förslutning för att klara högre temperaturer och miljöer med hög luftfuktighet. 
Tack vare den högre energitätheten men med bibehållen footprint kommer kretskortsyta frigöras då man kan spara 
utrymme genom att minska antalet kondensatorer. Högre cellspänning ger också en större systemkapacitans när 
många celler behöver kopplas seriellt.

3 V TPLH-serien erbjuder ultrakondensatorer från 4 F till 100 F som är både UL-godkända 
och möter de senaste REACH- & RoHS-direktiven. Seriens höga laddnings- och urladd-
ningshastighet, i kombination med 500 000 cyklers livslängd, gör dem ideala att använda i 
exempelvis robotar, militära applikationer, logistikutrustning, konsumentelektronik, hand-
hållna applikationer och tillfälliga back-up system. Lösningen ger en kostnadseffektiv 
energibank för applikationer som behöver en pålitlig energiback-up, pulsad kraft eller 
spänningskontroll. Det gäller oavsett om ultrakondensatorerna används som enda 
energikälla eller tillsammans med batterier.

Om du är osäker på vad din applikation behöver, kontakta oss för en genomgång.

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

• Arbetstemperatur -40°C till +65°C

• 500 000 cykler

• 4 F till 100 F kapacitans per cell

• Kundunika modullösningar för snabb montering

• Godkända enligt UL, REACH och RoHS

MÅNGA OLIKA KOMPONENTER
TILL VÅR KUND IMAK
I slutet av 90-talet startade de tre vännerna Ingvar, Mattias och Andreas upp företaget IMAK i Hässleholm. 
IMAK har sedan starten försett många större företag i Sverige med kablage och kabelsystem, som är  
anpassade för deras kunders slutprodukter. Allt ifrån radioapparater till bilar och värmeprodukter.  
Produktionen sker både maskinellt och för hand av deras 35 anställda.

Vi på OEM Electronics levererar många olika komponenter till IMAK, bland annat krympslang och  
förskruvningar. Andreas Rangvén är en av grundarna och inköpare på IMAK och berättar om hur de tar hjälp av oss 
på OEM Electronics.

”Många gånger vet våra kunder inte helt vad de vill ha och då är ni en jättebra hjälp 
för oss. Ni kan ta fram förslag på komponenter väldigt snabbt som vi alltid blir nöjda 
med.”

Våra komponenter går till många olika sorter av IMAK:s kablage och de  
uppskattar vårt stora sortiment för att tillgodose sina kunders behov.

”Ni är väl insatta i era produkter och har ett stort sortiment. Det underlättar för oss 
när vi vill ta fram nya komponenter till vår produktion”, avslutar Andreas.

Andreas Rangvén,  
Grundare av IMAK

Frågor? Kontakta Marcus 
Produktansvarig kablage & kretskortsplintar
075-242 46 02 • marcus.axen@oemelectronics.se
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Vår kund PU sensor behövde hitta en partner som 
kunde ta fram en knappsatslösning till deras  
nyutvecklade analysinstrument. Analysinstrumentet 
är det första i sitt slag på marknaden och används 
för att analysera blodflödet i ryggslutet för att se om 
en patient har risk för att få trycksår.

Trycksår drabbar 12-15% av alla inlagda patienter på 
sjukhus i Sverige. Hittills har sjukhuspersonalen bedömt 
risken för trycksår endast genom att gå efter exempelvis 
rörlighet, allmäntillstånd, nutrition och känsel. Det nya  
analysinstrumentet gör det möjligt att i ett tidigt  
stadie upptäcka de som har risk för trycksår och sätta in 
förebyggande åtgärder med större precision.  
Instrumentet sätts vid patientens ryggslut, där de flesta 
trycksåren uppstår. 

PU sensor startades av två forskare i Linköping vilka 
har forskat om trycksår under hela sitt yrkesliv. Vi kom i 
kontakt när företaget skulle utveckla produkten med en 
membranknappsats som skulle sitta på delen som visar 
analysresultatet.

”Det var svårt att hitta en lösning som uppfyllde vår 
specifikation, men ni kunde hjälpa oss med det vi letade 
efter”, säger Johannes Walfridsson, vd på PU sensor. 

Membranknappsatsen som vi tog fram består av tre 
tryckknappar och ett fönster för en display. En membran-
knappsats är uppbyggd genom flera skikt och har oftast 
en inbyggd metalldom och en krets för att enkelt koppla 
ihop knappsatsen med övrig elektronik.

Den stora fördelen med membranknappsatser är att ytan 
är väldigt lätt att torka av och hålla ren samt att det är 
lång livslängd på knappar och symboler.

Johannes tycker att membranknappsatsen har  
fungerat bra tillsammans med alla andra komponenter i  
analysinstrumentet. 

”Det är ofta barnsjukdomar som kommer med nya  
produkter men detta har fungerat väldigt problemfritt.”

”Som litet bolag får man inte alltid så mycket uppmärk-
samhet från leverantörer. Ni var alerta, intresserade och 
tillgängliga för oss när vi behövde det. Detta tillsammans 
med er lösning gjorde att ni var helt rätt leverantör för 
oss”, avslutar Johannes.

MEMBRANKNAPPSATS 
TILL ANALYSINSTRUMENT
MÄTER RISKEN ATT DRABBAS AV TRYCKSÅR

Johannes Walfridsson,  
vd på PU sensor

Frågor? Kontakta Anton
Produktansvarig membranknappsatser 
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se
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PRO-SHIELD är en ny kommersiell serie från vår 
leverantör Parker Hannifin som innehåller elektriskt 
ledande beläggningar, limmer och tätningar. De kan 
användas för att täcka eller försegla plastdelar eller 
andra kapslingar för att stoppa elektromagnetisk 
störning (EMI). 

Dessa produkter kan lösa en mängd olika EMI-problem 
utöver de som enkelt kan åtgärdas med EMI-packningar.

Materialen i PRO-SHIELD-serien är främst avsedda för 
prototyper, lågvolymproduktion och där det krävs snabba 
leveranser. Till andra användningsområden  
rekommenderar vi fortsatt de högpresterande materialen 
i CHO-SHIELD-serien. 

För enkel användning så levereras produkterna i mindre 
förpackningar som exempelvis sprayburkar och sprutor 
för handdispensering. Denna serie är också ett smidigt 
sätt att utvärdera leverantörens EMI-skyddsmaterial.

Följande tre produkter ur PRO-SHIELD serien lanseras 
nu i Europa:

PRO-SHIELD® 7100 är en nickelfylld elektriskt ledande 
akrylbeläggning som är en kostnadseffektiv EMI-skärm-
ningslösning. Den skyddar elektronisk utrustning genom 
att absorbera elektromagnetiska vågor, vilket ger bra 
skärmning över ett frekvensområde. 

PRO-SHIELD® 7108 är en silverfylld elektriskt ledande 
beläggning som ger förstklassig EMI-skärmning och 
ytledningsförmåga. Den levereras i sprayburkar för enkel 
applicering och är idealisk för sprutning av prototyper 
och inledande kvalificeringstester. 

Både PRO-SHIELD® 7100 och PRO-SHIELD® 7108 ger 
stark vidhäftning till plast som inkluderar polykarbonat 
(PC), epoxi, ABS, PC/ABS, PVC och PPE.

PRO-SHIELD® 7002 är ett nickelpläterat grafitfyllt  
elektriskt ledande silikontätningsmedel för komplexa  
geometrier och svårfyllda sprickor. Den är lättanvänd  
på både horisontella och vertikala ytor.

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

PRO- 
SHIELD 
NY SERIE EMI-SKYDD  
LANSERAS I EUROPA 

KUNDANPASSADE
DISPLAYER
Genom vår leverantör DLC kan vi erbjuda stora möjligheter till kundanpassade displayer och monitorer.  
Anpassningar på frontglas, kabelpositioner, ljusstyrka och längre livslängder är exempel på kund- 
anpassningar som vi kan erbjuda. 

Här hittar du några nyheter från DLC:

2” DISPLAY FÖR MINDRE 
HANDHÅLLNA INSTRUMENT 
 
En display med mycket goda betraktningsvinklar med IPS- 
teknologi. Displayen har en ljusstyrka på 620 nits och passar till 
mindre handhållna instrument och apparater. Den kan  
anpassas med PCAP-touch och frontglas för optimal design. 
Displayens aktiva yta är 40,80 x 30,60 mm och yttermåttet mäter 
46,10x40,96x2,54 mm.

DISPLAY FÖR HEMAUTOMATION 
En tuff standarddisplay med bra temperaturtålighet både i  
funktion och lagring. TFT-displayen är 7” och passar bra för  
användning utomhus i exempelvis hemautomation och larm.

• 400 nits

• 80/80/80/60 I betraktningsvinklar

• SVGA 800xRGBx480

• Betraktningsvinkel: 12:00

• Arbetstemperatur: -30 till +85 grader

MONITOR MED IPS-TEKNOLOGI 
En 15” monitor med IPS-teknologi som ger utmärkta 
betraktningsvinklar från alla håll. Skärmen kan användas 
i både stående och liggande position och kan fås med 
bordsstativ som fästs med VESA 100-fäste. 

PCAP touch-lösningen har 10 punkters multi touch- 
funktion. Det släta integrerade frontglaset ger en  
motståndskraftig framsida mot damm och fukt. Monitorn 
kan även byggas in i exempelvis en parkeringsautomat 
eller informationskiosk.

• Upplösning 1024xRGBx768

• 12VDC Power, RGB/HDMI

• MOQ 100st Frågor? Kontakta Anton 
Produktansvarig displayer
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se
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SÄKERHETEN FÖRST
VANDALSTRÖMSTÄLLARE TILL FOGMAKER

Vår kund Fogmaker ville uppdatera sina senaste 
brandsläckningssystem med en ny vandal- 
strömställare. Tillsammans kom vi fram till rätt  
lösning för att uppfylla deras önskemål och krav.

Företaget Fogmaker har tillverkat brandsläckningssystem 
till tunga fordon sedan 1995. All tillverkning sker i Sverige 
och säljs i mer än 50 länder. Idag sitter brandsläcknings-
systemet i fler än 230 000 fordon. 

Vandalströmställaren som vi levererar till Fogmaker är av 
metall med IP65-klassning. Den är kundanpassad och 
levereras med kablage och kontaktdon efter Fogmakers 
önskemål. Den röda färgen och aktiveringsfunktionen är 
också en del av kundanpassningen.

”Vi ville att strömställaren skulle upplevas mer kvalitativ 
och ge en premiumkänsla, jämfört med föregångaren 
som var i plast. Det är viktigt att den syns tydligt och ger 
en bra känsla när man trycker på den”, säger Fang Chen, 
utvecklingsingenjör på Fogmaker.

Vandalströmställaren sitter på panelen i förarhytten, för 
att vara lättillgänglig för föraren av tunga fordon. Den är 
kopplad via kablage till brandsläckningssystemet som 
sitter runt motorrum i fordonet. När föraren upptäcker 
en brand i fordonet kan föraren bryta knappskyddet och 
trycka på strömställaren. Då aktiveras brandsläcknings-
systemet och släckmedel med högtrycksvattendimma 
släpps ut för att släcka branden. 

”Vi hade många önskemål och krav på hur vandal- 
strömställaren skulle fungera. Tillsammans jobbade vi 
fram en strömställare som uppfyller alla krav på vad vi 
behöver i vår slutapplikation”, fortsätter Fang Chen.

”Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete. Vi får alltid 
snabb respons och ni löser det vi behöver”, avslutar Fang 
Chen.

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

Frågor? Kontakta Tomas 
Produktansvarig plastdetaljer 
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se

Behöver du plastdetaljer som till exempel kåpor och sidopaneler i din applikation?  
Vi tar fram kundunika lösningar i många olika utföranden och material. 

Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda snabba leveranser, hög teknisk support och konkurrenskraftiga  
priser. Toleranser kan vara så precisa som +/- 0,005 mm. Genom hela processen görs strikta kontroller av produk-
terna. 

Verktygen byggs av och hos våra leverantörer vilket innebär att de har stor erfarenhet av verktyg samt underhåll av 
dessa. Vid önskemål kan vi tillhandahålla veckovisa rapporter med text och bilder som visar arbetets gång med  
verktygstillverkningen. 

Vi kan erbjuda flera olika tillverkningstekniker, till exempel:

ÖVERFORMNING (OVER MOLDING) 
Processen är en sömlös kombination där två eller flera 
olika material slås samman till en enda del eller produkt. 
Det övergjutna föremålet består vanligtvis av glas eller 
metall och materialet som man gjuter med brukar vanligt-
vis vara termoplaster och gummi. 

INSATSFORMNING (INSERT MOLDING) 
Processen kräver att en insats (förformad komponent, 
vanligtvis i metall) placeras i ett verktyg. Sedan injiceras 
termoplast som flödar runt för att skapa den färdiga 
produkten. Detta skapar oftast en starkare produkt än 
vid sekundär montering, där man monterar ihop metall 
och plast.

BEHÖVER DIN APPLIKATION 

PLASTDETALJER? 

MULTI KAVITETS-FORMNING (MULTI CAVITY MOLD) 
För att få effektivare produktion och få ner styckpriset, 
kan vi även erbjuda produktion med fler kaviteter/verktyg.

 
PRODUKTION AV STORA PLASTDETALJER  

Våra leverantörer har också möjlighet att ta fram större 
plastprodukter och plastdelar. De har möjlighet att  
producera formstorlekar ända upp till 22 ton och  
2,3 meter.



NEWS #2  202128 NEWS #2 2021 29NEWS #2 2021 29

Vi erbjuder ett brett sortiment av kopplingsplintar i olika 
storlekar. I vårt standardsortiment täcks en kabelarea 
från 1 till 16mm². 

I tillverkningen används råmaterial av högsta kvalitet från 
svenska och europeiska tillverkare, där exempelvis husen 
är tillverkade av isoleringsmaterialet polyamid 6.6 som är 
självslocknande enligt UL94-V0. 

Vi kan även anpassa våra produkter för till exempel höga 
temperaturskrav, märkning, kapning till olika pol-tal samt 
erbjuda anpassad förpackning av produkterna.

Tillverkningen sker i Tranås av vårt systerbolag, Svenska 
Helag AB. De har i drygt 40 år haft egen utveckling,  

SVENSKTILLVERKADE 
KOPPLINGS-
PLINTAR

konstruktion och tillverkning av kopplingsplintar, kopp-
lingsboxar och toppklämmor. 

Produktionen har en mycket hög flexibilitet, med möjlig-
het till snabba omställningar vilket gör att vi kan tillgodose 
era önskemål och krav på både produkt och leveranstid. 
En hög kvalitetskontroll gör att vi kan tillhandahålla en 
produkt som uppfyller dina krav på kvalitet och säkerhet.

I sortimentet finns även flertalet olika tillbehör, vilket gör 
att vi kan tillhandahålla en komplett lösning.

Vi erbjuder ett stort och brett sortiment av termostater och överhettningsskydd, via vår leverantör Tecasa. I sortimen-
tet finns 1- till 3-poliga mekaniska och elektroniska modeller, vilket täcker behovet för en mängd applikationer. 

Tecasa, grundat i Spanien, är väletablerade på den skandinaviska marknaden och börjar även bli ett välkänt interna-
tionellt varumärke. Deras framgångsfaktorer grundar sig främst i stor flexibilitet, hög kvalitet, logistik  
och pris. Vi har samarbetat under många år och har gemensamt tagit fram såväl kundunika som standardiserade 
produktlösningar. 

BRETT SORTIMENT  
FRÅN TECASA

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

ÖVERHETTNINGSSKYDD  
Ett överhettningsskydd används ofta i kombination med 

en termostat och är en mekanisk säkerhetskompo-

nent som bryter strömmen i produkten i händelse av 

skenande temperatur. 

Överhettningsskyddet måste i regel återställas manuellt 

eller helt bytas ut efter felsökning av produkten. 

TERMOSTATER  
Termostat är en övergripande benämning på temperatur-
brytare. Dess uppgift är att hålla en jämn temperatur i ett 
system eller i en produkt.

Frågor? Kontakta Mikael 
Produktansvarig  kopplingsplintar 
075-242 46 03 • mikael.fredriksson@oemelectronics.se

TERMOSTATER OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD
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sida bidrar med kunskap och förslag. Vi på OEM Electro-
nics levererar allt från anslutningar, kopplingsplintar och  
kablage till strömförsörjning och induktiva komponenter. 

”Komponentbristen har varit, och är, utmanande för  
oss. Men tack vare att vi och våra kunder jobbar med 
prognoser med bra framförhållning samt att vi material- 
säkrat med egen lagerhållning så har vi till och med  
lyckats sätta omsättningsrekord under den här perioden”,  
säger Krister. 

”Det fungerar väldigt bra i vår kommunikation med våra 
kontaktpersoner hos er. De hör alltid av sig med even-
tuella förseningar, fraktalternativ samt med information 
om andra kontaktpersoner vid frånvaro. Jag är jättenöjd 
med vårt samarbete och det är en stor fördel för oss som 
kund att alltid få snabba svar på frågor”, avslutar Krister. 

Techsam Electronics är en av Sveriges ledande lego- 
tillverkare av elektronikapplikationer. De tillverkar kretskort 
och assisterar kunder i allt från små projekt till kompletta 
legolösningar. Deras styrka ligger både i att de kan bistå 
kunderna kompetensmässigt genom hela utvecklings- 
processen samt att de är väldigt flexibla. De fokuserar på 
kostnadseffektiv elektronikproduktion med bra kvalitet. 

”Vi har samarbetat med er på OEM Electronics under 
många år”, berättar Krister Bäckman, inköpare hos 
Techsam Electronics. ”Ni är en bra leverantör av kund-
anpassade och kundunika komponenter och vi köper 
även standardkomponenter ifrån er”.

Techsams kunder finns inom en massa olika branscher 
och det kan vara allt från att de vet exakt vilka kompo-
nenter de vill ha på kretskortet, till att man från Techsams 

KUNDUNIKA
KOMPONENTER 
TILL STOR KRETSKORTSTILLVERKARE

Frågor? Kontakta Daniel 
Produktansvarig strömförsörjning 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se
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LED BORT VÄRMEN
MED TERMISKT MATERIAL FRÅN BERGQUIST
För att få en så effektiv värmeavledning som möjligt i en applikation behöver värmen ledas ut från den heta 
komponenten. Utmaningen med att avleda värme från elektronik ligger i att elminiera luftfickor och hålrum 
som finns mellan den heta komponenten och kylprofilen. Vår leverantör Bergquist tillverkar termiska material 
som skapar en effektiv värmeöverföring, anpassade efter dina behov i bland annat uformning och anpassad 
dispensering.

För att göra lösningen så effektiv som möjligt bör man designa in det tunnaste termiska materialet som går. Det ger 
den bästa värmeöverföringen, kräver inte lika hög prestanda samt att det blir kostnadseffektivt. Tänk: så tunn som 
möjligt - så tjock som det behövs. Ju tjockare material som krävs, desto längre blir vägen för avkylning och därmed 
krävs också högre värmeledning för samma resultat. I speciella applikationer där distansen är stor och kräver en tjock 
termisk detalj finns även flera olika varianter hos Bergquist.

Tillsammans med vårt systerbolag ATC Tape Converting har vi möjlighet att kundanpassa och leverera detaljerna i 
den form och design som du önskar. ATC har gedigen erfarenhet av stansning och konvertering av material. I deras 
nya skärmaskin finns det möjlighet att anpassa detaljer efter både små och stora serier. Det finns möjlighet att vara 
flexibel och testa olika designer på din detalj för att hitta den bästa lösningen för din komponent.

Vi kan också tillhandahålla er med nödvändig dokumentation, som exempelvis CoC, mätprotokoll och andra kvalitets-
dokument.

Det finns flera olika typer av termiskt material, beroende på hur applikationen, produktionen och behoven ser 
ut. Här kan du läsa om vårt utbud.

TERMISKT LEDANDE MATERIAL  
I ER DESIGN 
Sil Pad, Gap Pad, Q-Pad, Bond Ply. Bitar i olika tjockle-
kar och termisk prestanda skärs eller stansas ut från ark,  
måttanpassade efter er applikation.

• Tjocklekar: 0,1 mm – 6,5 mm

• Värmeledning:  0,8-12 W/mK

• Utförande: Med eller utan adhesiv

• Fler egenskaper: Elektriskt ledande / Elektrisk  
isolerande

 

GAP FILLERS - TERMISKT LEDANDE 
DISPENSERBART MATERIAL 
Ett flexibelt material som bäst appliceras med dispen-
seringsutrustning för en exakt och repeterbar form och 
mängd, som sedan härdar på plats. Effektiv värme- 
överföring och finns som 1- eller 2-komponent.

• Värmeledning: 1,0-7,0 W/mK

• Utförande: Med eller utan silikon, med eller  
utan glass beads

 PHASE CHANGE THERMAL INTERFACE 
MATERIALS (Hi-Flow TCF PCTIM) 
Material som vid värme flyter ut och fyller de mikro- 
skopiska hålrummen mellan komponent och kylprofil för 
effektivast värmeöverföring. Har en extremt hög pre- 
standa och finns som dispenserbar pasta eller på ark, 
arken kan kundanpassas efter er applikation och design.

• Värmeledning: 0,45-3,4 W/mK

• Utförande: Med eller utan bärare

 TERMISK GEL 
Termiskt ledande material i form av gel. 1-komponent som 
finns som både för-härdad eller som härdar på plats. 

Frågor? Kontakta Maja 
Produktansvarig termiska material
075-242 45 72 • maja.rehn@oemelectronics.se
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Frågor? Kontakta Mårten 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

HÖGPRESTERANDE 
FLÄKTAR
- MED LÅG LJUDNIVÅ

Vår leverantör Sanyo Denki har lanserat den nya breddserien 9RA som kommer i fyra storlekar med flera 
hastighetsalternativ.

Fläktarna har tagits fram för att möta behovet av högpresterande energieffektiva fläktar med låg ljudnivå. Med ny 
design har ljudnivån minst halverats för 9RA-serien, i jämförelse med tidigare modeller med liknande luftflöde. Låg 
ljudnivå på fläkten är en viktig parameter när de ska sitta i applikationer som hanteras av människor eller är i nära 
anslutning till där människor befinner sig.

EGENSKAPER OCH FÖRBÄTTRINGAR I NYA 9RA-SERIEN:
• Reducerad strömförbrukning med 26-44%

• Ökad livslängd till 60 000h/60°C (90 000h/40°C) från 40 000/60°C

• Alla modeller finns i 12/24/48VDC utförande

• Alla storlekar har modeller med pulse sensor output och PWM control input

• Som standard har alla fläktar en Humiseal coating över PCB, för att ge ett bättre skydd mot fukt och damm

FLÄKTSTORLEKAR:
• 60x60x25mm

• 80x80x25mm

• 92x92x25mm

• 120x120x25mm

FLÄKTAR SOM TÅL 
DAMM & VATTEN
Tillsammans med Sanyo Denki kan vi erbjuda tre nya storlekar av IP68-klassade centrifugalfläktar. 

Fläktarna är designade för att klara de mest utsatta miljöerna med damm och vatten, tack vare en helt inkapslad mo-
tor. Här kan du läsa mer om de olika fläktarnas egenskaper, för att se vilken som passar bäst för din applikation.  
Hör av dig till oss för mer information eller för att få hjälp 
med vilken fläkt som du behöver!

Artikelnummer Spänning Effekt Max luftflöde Max statiskt tryck Ljudnivå Livslängd

9W2TM24P4G001 24VDC 16,8W 71,7 CFM 708 Pa 65 dB 40000/60°C 
(70000/40°C)

9W2TM48P4G001 48VDC

9W2TM24P4H001 24VDC 10,56W 62,5 CFM 560 Pa 60 dB 40000/60°C 
(70000/40°C)

9W2TM48P4H001 48VDC

Artikelnummer Spänning Effekt Max luftflöde Max statiskt tryck Ljudnivå Livslängd

9W2TJ24P0H001 24VDC 28,8W 225 CFM 395 Pa 61 dB 40000/60°C 
(70000/40°C)

9W2TJ48P0H001 48VDC 26,4W

φ100 × 25mm

φ133 × 91mm

Artikelnummer Spänning Effekt Max luftflöde Max statiskt tryck Ljudnivå Livslängd

9W2TN24P1H001 24VDC 15,4W 135 CFM 390 Pa 59 dB 40000/60°C 
(70000/40°C)

9W2TN48P1H001 48VDC

φ150 × 35mm

Frågor? Kontakta Mårten 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se
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UNIKA KNAPPSATSER
IDEALISKA FÖR MEDICINSKA MILJÖER

Genom vår leverantör Algra erbjuder vi den unika 
DynaSense-knappsatsen. Den innovativa teknologin 
som används är egenutvecklad och byggd på  
nano-partikelledande bläck. Detta gör att vi med  
DynaSense kan skapa användargränssnitt med 
plastytor i tjocklekar från 0,15 till 0,75 mm.

Knappsatsen är utformad för att skapa en fjäderlätt 
känsla när användaren trycker på den, likt känslan hos 
en kapacitiv knappsats. DynaSense tillåter en mycket 
elegant och sömlös konstruktion och har nästan ingen 
mekanisk rörelse vilket ger lång livslängd.

Knappsatserna kan manövreras med handskar och är 
idealiska för medicinska och industriella miljöer. Denna 
vandalsäkra knappsats passar även i tuffa utomhus-
miljöer.

Trots sin enkelhet klarar DynaSense-tekniken ett brett 
driftstemperaturområde, från -40°C till +100°C.

• Knapplayouten och elektroniken är identiskt  
med en vanlig membranknappsats

• Hållbart med lång livslängd

• Klarar ett brett driftstemperaturområde

• Robusta och slagtåliga displayfönster  
kan implementeras

FÖRDELAR MED DYNASENSE

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

PLANERING 

För att få ett effektivt projekt är en projektplan viktig. Med hjälp av den kan vi tillsammans uppskatta tiden, från start 
till mål, och ge er bästa möjliga service under hela projektets gång.

BEHOVSANALYS 

Tillsammans tar vi fram en noggrann behovsanalys. I den fastställer vi viktiga detaljer kring den kapacitiva  
knappsatsens olika krav, för att i slutändan framställa den bästa möjliga slutprodukten för dig som kund.  
Här bestämmer vi IP-klassning, antal komponenter (LED:ar, knappar med mera), struktur, design och användarmiljö.

PRIS EFTER ÄNDAMÅL

Vad är den budgeterade projektkostnaden? Jobbar du mot en stram budget är det viktigt att skilja på vad som är krav 
och vad som är önskemål vid exempelvis antal LED:ar, knappar och färger. 

BELYSNING

Många av våra kunder efterfrågar olika typer av indikering för sina knappsatser. Ljusdioder i olika färger eller RGB-
dioder är det vanligaste. Dioden appliceras direkt på kretslagret och skapar en så kallad diodbelysning eller  
punktbelysning. Det är även vanligt att applicera LGF (Light Guide Film) i knappsatser för att få en snygg och jämn 
spridning över önskad yta. Detta används ofta för att bakgrundsbelysa en knapp, symbol eller text för att tydliggöra 
dem. Det är ett bra alternativ när knappsatsen ska sitta i mörkare miljöer.

RITNINGAR

De flesta av våra kunder har redan en uppfattning vad man är ute efter och då är en detaljerad ritning en bra grund till 
att vi snabbt kan få fram en så korrekt prisbild som möjligt. Det leder även till en betydligt mer effektiv projektprocess.

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

FÖR ATT HITTA RÄTT KAPACITIV KNAPPSATS

FEM
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En kapacitiv knappsats är uppbyggd av ett rutnät med en laddad kapacitans inom ”touch-knapparna”. När 
användaren trycker på knapparna möts två elektroder och genererar en förändring i laddningen, vilket  
transformeras till en signal. Fördelarna med en kapacitiv knappsats är många. De har en lång livslängd och 
hög prestanda då det inte finns några lösa knappar. Den snygga designen passar perfekt i exempelvis  
vitvaror och sanitära applikationer. För att hitta rätt kapacitiv knappsats till din applikation kan du börja med 
att utgå från våra frågor här nedanför. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta fram rätt lösning!
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Med ett brett utbud av komponenter, stor applikations-
kunskap och erfarenhet samt samarbete med leverantö-
rer och övriga bolag inom koncernen, kan vi erbjuda olika 
typer av delmontage.  

Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen, såväl tek-
niskt som ekonomiskt, både vid större och mindre serier.

Vilka moment kan ni spara i er produktion?

VI KALLAR DET  
PRODUKT-
FÖRÄDLING
Vi kan leverera en komplett lösning till dig genom att an-
passa, förädla och montera ihop olika komponenter.

Med hjälp av vår förädlingsavdelning kan vi förenkla och 
effektivisera för er, genom att till exempel montera ihop 
flera produkter till en artikel som sedan beställs med ett 
unikt artikelnummer. För dig som kund innebär det  
enklare inköp och kortare ledtider.

ANPASSA, FÖRÄDLA OCH MONTERA IHOP KOMPONENTER

Färre artikelnummer 

Effektivare inköp 

Små serier 

Färre leverantörer 

Större flexibilitet 

Kvalitetssäkring 

Förenklad montering 

Frigör era resurser

FÖRDELAR FÖR  
DIG SOM KUND:

+ + =

Artikel A Artikel B Artikel C Artikel D
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Genom vår leverantör Tianma kan vi erbjuda displayer 
med hög kvalitet. Vi har både ett brett standardsortiment 
samt att vi kan kundanpassa så att du får en display helt 
skräddarsydd efter din applikation. 

Här följer några exempel från Tianmas utbud.

HÖGKVALITATIVA 

DISPLAYER

Vår leverantör Tianma Microelectronics Co., Ltd.  
har arbetat med displayer i över tre decennier. LCD- 
displayerna innehåller produkter baserade på STN-,  
TFT- och LTPS-teknik, samt färgfilter och bakgrunds- 
belysning. Tianma erbjuder även displayer med  
OLED-teknik. 

Tianma är också en ledande leverantör av touchlösningar 
baserade på PCAP (Projected CAPacitive touch).  
Produktion sker i Kina och Japan.

Genom att tillhandahålla både standardprodukter och 
skräddarsydda produkter är Tianma ledande för små  
och medelstora displayer inom teknik, kvalitet och lång-
siktigt stöd för kunder runt om i världen.  
 
Tianma och OEM Electronics har samarbetat i över 25 år. 
Tillsammans har vi lång erfarenhet och har jobbat med 
många olika projekt. 

Düsseldorf

Santa Clara

Chino

Detroit

India

Shenzhen
Taiwan

Shanghai

Korea Japan

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

Tianma, med huvudkontor i Schenzhen i 
sydöstra Kina, har kontor på flera  
ställen runt om i världen.

4.3” WQVGA SFT TFT-LCD MODULE 
Tianma introducerar en 4,3” WQVGA display med bra 
betraktningsvinklar från varje riktning (IPS). Med ett  
temperaturområde från -20 ° C till +70 ° C och en ljus-
styrka på 350 cd/m2 är den lämplig för många industri-
ella tillämpningar.  
 
FPC-kontakten sitter på långsidan vilket gör den idealisk 
för liggande montering. Den nya skärmen är en del av 
en familj på fem standardprodukter med storlek 4,3 ”och 
RGB -gränssnitt.

INGEN FORM ÄR OMÖJLIG MED 
FREEFORM-DISPLAYER  
Vi ser en ökad efterfrågan på innovativa lösningar för 
interaktion mellan människor och maskiner. Displayer 
med touch är nu vanligt förekommande. Men displayerna 
måste inte vara rektangulära. 

Vår leverantör presenterar nu en serie med runda  
displayer och displayer med hål i. Detta för att ge  
utvecklare fler möjligheter att designa sina produkter.

DISPLAYER FÖR INDUSTRIELLA  
APPLIKATIONER 
Tianma har tagit fram två olika displayer som är optimala 
för industriella inomhus- och utomhusapplikationer. 
 
Displayerna är 10,1” och har en upplösning på  
1280x800. Båda är utformade för ett driftstemperatur- 
område från -20°C till + 70°C. Genom STF-teknik (IPS) 
ger displayerna en bred betraktningsvinkel från alla 
riktningar, utan färgförskjutning. Ett LED-drivdon finns 
integrerat i båda displayerna.

Den ena displayen har en hög ljusstyrka (1000 cd/m2) 
och en LED-livslängd på 50 000 timmar, vilket gör den 
optimal för att använda utomhus. Den andra displayen 
har en standardljusstyrka på 400 cd/m2 och en LED-
livslängd på 30 000 timmar, vilket passar bättre inomhus.
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