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Vår leverantör DBK kompletterar nu Nimbus NG-familjen 
genom att lansera en mer kompakt skåpvärmare. Den har 
effekter under 100W, för att även hålla mindre utrymmen 
fria från kondens och frost. Nimbus NG hjälper till att hålla 
ett optimalt klimat för elektroniska komponenter även vid 
riktigt kalla utetemperaturer.

Den nya värmaren är endast 65 mm lång och kan leverera 
upp till 85W vid -25°C omgivningstemperatur, vilket gör 
den väldigt kraftfull i förhållande till sin storlek. Med enkel 
inkoppling via fjäderplint får den en total längd av 100,5 mm.

Värmaren bygger på PTC-teknik, vilket gör att den själv-
reglerar sin effekt beroende på omgivningens temperatur. 
Ju kallare det är, desto mer effekt ger värmaren.

Aluminiumprofilen är utformad för att ge optimal skorstens- 
effekt. Som tillbehör kan man få Nimbus NG med  
beröringsskydd.

Nya Nimbus NG <100W gör nu att den kompletta Nimbus 
NG-familjen täcker hela effektspannet från 20W till 240W.

NY VÄRMARE KOMPLETTERAR  
NIMBUS NG-FAMILJEN

Frågor? Kontakta Jesper Rylander
Produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

Standardversioner: 
Nimbus NG <100W 
Nimbus NG >100W

Nimbus NG 20 30 50 75 100 125 150 170 240

Effekt vid +10°C [W] 20 30 50 75 100 125 150 170 240

Effekt vid -25°C [W] 25 40 60 95 125 140 175 190 260

Spänningsområde [V] 100 - 240 AC/DC

Startström vid 115V [A] 1,3 1,3 1,3 2,5 2,5 3,0 4,0 7,0 6,5

Startström vid 230V [A] 2,7 2,7 2,7 5,5 5,5 5,5 8,0 13,5 14,0

Skyddsklass II

IP-klass IP20

Anslutning Fjäderterminal

Monteringsfäste Clip för 35mm DIN-skena EN50 022

Dimensioner LxBxH [mm] 100,5x70x23,4 210,5x70x23,4 210,5x70x46,8

Total vikt [kg] Cirka 0,15 Cirka 0,33 Cirka 0,65

Beröringsskydd som tillval Ja Nej

Rekommenderad säkring 115V [A] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0

Rekommenderad säkring 230V [A] 6,0 6,,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0

Ska din framtida produkt innehålla någon form av passiva  
mikrovågskomponenter? Då löser vi det åt dig, tillsammans med 
vår nya leverantör, Vector Telecom. 

Vector Telecom har ett komplett sortiment av vågledarkomponenter, 
koaxiella komponenter och mikrovågsantenner. 

”Vi är glada över vårt nya samarbete med OEM Electronics”, säger 
Jiang Wu, vd för Vector Telecom.

320W LED-DRIVDON 
FRÅN INVENTRONICS
Inventronics justerbara, IP67-klassade EUP-familj 
breddas genom två nya serier. De är idealiska för  
användning i höga master, på arenor och i vägbelysning.

De har en 4-positionsswitch där utströmmen kan  
justeras utan att man behöver spänningsätta LED- 
drivdonet eller använda ett externt programmerings-
verktyg.

Frågor? Kontakta Christian Johansson Nord 
Produktansvarig             induktiva komponenter & strömförsörjning
08-732 85 63 • christian.johansson-nord@oemelectronics.se

EUP-serien har skydd för överspänning, kortslutning 
och övertemperatur och är ett enkelt, icke dimbart 
alternativ till EUK- och EUG-familjen.

De är godkända enligt certifikaten UL, FCC, CE, 
ENEC, CB, CCC, TUV och PSE.

Frågor? Kontakta Ghazzal Mehdi 
Produktansvarig  RF/mikrovåg 
08-732 85 67 • ghazzal.mehdi@oemelectronics.se

NU BREDDAR VI VÅRT 
SORTIMENT AV PASSIVA 
MIKROVÅGSKOMPONENTER
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När nästa generation åkgräsklippare var under ut-
veckling hos Husqvarna AB, ville man även lyfta och 
förtydliga i användargränssnittet där användaren får 
information om sin maskin. Flera plattformar skulle 
uppdateras och förändringarna skulle slå igenom på 
ett antal produkter.

På produkten användes tidigare en overlay, enkelt förklarat 
som ett klistermärke, för att visa maskinens status. Efter 
några projektmöten kom vi fram till att det bästa alternativet 
var en display. För en bra visuell upplevelse valde man en 
segmentsdisplay där alla symboler och texter blir väldigt 
skarpa och tydliga.

”Vi fick mycket hjälp av vår säljkontakt Fredrik Carlsen 
på OEM Electronics i arbetet med displayen”, berättar 
Thomas Hermansson, Lead Engineer vid Husqvarna 
Wheeled. ”Han tog snabbt fram olika alternativ och 
demos för oss att testa”.  

En viktig faktor med displayen var att den behövde synas 
tydligt även ute i solljus. En tuff utmaning då man vid 
tidigare tester upptäckt att det som var tydligt inomhus blev 

svårt att se ute i solen. ”Idén från er på OEM Electronics  
om att använda vit text och vita symboler på svart 
bakgrund var precis vad vi behövde”, säger Thomas. En 
erfarenhet från ett tidigare projekt med en kund som stod 
inför liknande behov. På åkgräsklipparna satt tidigare 
även en separat timräknare som nu kunde integreras tack 
vare den nya displaylösningen. 

”Vi har ett mycket bra samarbete och allt kom fram i rätt tid, 
vilket är viktigt då vi hade en snäv tidsplan i projektet. OEM 
Electronics har varit med hela vägen och vi är väldigt nöjda 
med den slutliga lösningen som vi även kan använda som 
grund i kommande projekt”, avslutar Thomas. 

Frågor? Kontakta Fredrik Carlsen  
KAM
075-242 45 23 • fredrik.carlsen@oemelectronics.se

FRÅN 
OVERLAY 
FRAM TILL 
DISPLAY
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PASSANDE INDUSTRIER OCH APPLIKATIONER

Vitvaror 
Offentliga transportmedel 
Sanitärmiljöer 
Livsmedelsarbetande system 
Militär- och gruvindustri
Textil- och maskinverktygsindustri
Medicinska applikationer
Parkeringsautomater
Tid, kommunikation- och passagesystemlösningar
Laddstationer och laddstolpar

Material Materialtjocklek vid maximal känslighet

Plast 1.0 - 2.0 mm

Aluminium 0.3 – 1.2 mm

Rostfritt stål 0.3 – 1.0 mm

Glas 0.5 – 1.0 mm

Teknisk data

Driftstemperatur / förvaringstemperatur –40°C till +85°C / –40°C till +85°C

Matningsspänning 3.3V (vanligtvis)

Energiförbrukning 600 μA/knapp

IP-klassificering Alla IP-klasser kan implementeras

Tryckkänslighet 50 g till 1000 g, justerbar

Livscykler >10 miljoner

Minsta knappmellanrum (center till center) 15 – 20 mm

Sensorstorlek 2 x 7 mm

Frågor? Kontakta Anton Segerson
Produktansvarig membran- & kapacitiva tangentbord 
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

Med DynaForce presenterar vi en ny teknik för knapp- 
satser. Tekniken ger dig möjlighet att få ett robust tangent- 
bord som kan användas i extrema miljöer, utan att det 
påverkar designen. 

Tekniken bygger på en känslig kraftsensor som interagerar 
med exempelvis ett finger. När du trycker på ytan sker 
en impuls i kraftsensorn som då skickar en signal och 
knappen aktiveras. Kraftsensorn är unik inom knappsats- 
tekniken och är en lösning som klarar stora påfrestningar.

DynaForce-tekniken fungerar utmärkt genom en mängd 
olika material upp till 2 mm i tjocklek. Det ger dig som 
kund möjlighet att sätta en knappsats på insidan av 

Helhetslösning – Vi gör en helhetslösning med 
ett kundunikt kretskort med önskat antalet knap-
par och funktioner bakom en overlay i ett valfritt 
material. Du fäster tangentbordet smidigt i din 
applikation med hjälp av ett adhesiv.

EN HÄFTIG LÖSNING DÄR 
KOKANDE VATTEN KOMMER 
DIREKT UR KRANEN

exempelvis en sluten kåpa, vilket gör din produkt helt  
vattentät. Exempel på material att sätta knappsatsen 
bakom kan vara glas, rostfritt stål, plast, aluminium eller 
trä. Tack vare de robusta och tjocka ytmaterial som vi 
kan applicera framför våra touch-sensorer blir tekniken 
vandalsäker. 

Med mekanisk touch är knappaktivering lika känslig med 
som utan handskar. Det finns stor flexibilitet för knapp-
layout då man endast behöver ta hänsyn till minsta möjliga 
avstånd. Vi erbjuder feedback i form av belysning, ljud 
eller vibration även från stumma touch-knappar.

NY ROBUST TOUCHTEKNIK  
MED SNYGG DESIGN!

PCBA – Har du redan en sluten kåpa levererar vi 
ett kundunikt kretskort med sensoerer. Vi erbjuder 
peel-and-stick-lösning där du enkelt applicerar 
knapparna bakom den inkapslade produkten.

VI LEVERERAR DYNAFORCE I TVÅ OLIKA SEGMENT:
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Displayerna på Picadelis salladsbarer behöver hålla hög 
kvalitet och uppfylla en rad olika egenskaper, bland annat 
hållbarhet och läsbarhet. Tillsammans med vår leverantör 
DLC kom vi fram till den bästa displaylösningen för  
Picadelis behov. 

Picadelis barer med självplockssallad finns på cirka  
2000 ställen i Europa och antalet växer konstant. Ett 
koncept där snabbmat betyder sallad och därmed raka 
motsatsen till skräpmat. I salladsbarerna med displayer 
visas information om varje enskild produkt i baren och 
displayerna fyller en viktig roll i konceptet.

”Våra salladsbarer sitter ofta i väldigt ljusa miljöer vilket 
ställer höga krav på att displayerna blir tydliga och läsbara 
trots ljuset”, säger Per Holmberg SQ & Supply Chain 
Manager på Picadeli.

Förutom läsbarheten i ljus miljö är det viktigt att skärmen 
är tydlig i flera olika betraktningsvinklar, på grund av  
kundernas olika placering samt deras olika längd. Detta 
löstes med en special film som placerades över displayen.

”När vi började montera displayerna fick vi problem på 
grund av hur vi jordade dem”, berättar Per Holmberg. 
”Detta fick vi hjälp med och ni tog snabbt fram en  
anpassad display åt oss”. 

”Vi är väldigt nöjda med skärmens kvalitet och egen-
skaper och har nu en bra display till våra salladsbarer”, 
avslutar Per.

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

NEWS #2  20198

SNABBT, 
FRÄSCHT  
& DIGITALT! 

VI ÄR VÄLDIGT NÖJDA MED SKÄRMENS KVALITET 
OCH EGENSKAPER OCH HAR NU EN BRA DISPLAY 
TILL VÅRA SALLADSBARER.

”
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Den 12-15 november hittar du oss i monter A02:14 
på norra Europas största underleverantörsmässa, 
Elmia Subcontractor. På mässan kan du träffa runt 
1 200 utställare från 30 länder, alla underleverantörer 
till tillverkningsindustrin. 

I vår monter hittar du flera nyheter, bland annat de du 
kan läsa om här i tidningen. Du får möjlighet att se flera 
av våra produkter och prata med våra säljare som gärna 
diskuterar lösningar för dina framtida projekt. 

KOM OCH TRÄFFA  
OSS PÅ MÄSSAN!

VÄLKOMMEN!

Astrit Berisha och Hannes Karlsson är två av våra säljare 
som du träffar i montern.

”Vi på OEM Electronics har en bred kunskap inom flera 
olika produktområden, för dig som är elektronik- och 
apparattillverkare. Tillsammans med våra leverantörer, 
som tillhör de ledande inom sina respektive områden, 
erbjuder vi ett stort applikationskunnande och ett 
heltäckande sortiment. Ska du utveckla något inom 
elektronik så hjälper vi gärna till”, säger Astrit. 

En ultrakondensator (även kallad superkondensator) kan 
lagra mycket mer energi än en vanlig kondensator, över 
tvåtusen gånger mer energi i jämförbara spänningar. Med 
dagens superkondensatorer blir skillnaderna mellan en 
kondensator och ett uppladdningsbart batteri allt mer 
otydliga. 

En av fördelarna med en superkondenstator jämfört med 
ett vanligt litiumbatteri är att den går att cykla mycket 
snabbare. Den klarar låga temperaturer och kan stå utan 
laddning under långa perioder. Serieresistansen är betyd-
ligt lägre än på batterier, vilket ger stora fördelar vid höga 
ladd- eller urladdningsströmmar. Det är dessutom väldigt 
lätt att räkna fram livslängder och har inga fraktrestriktioner.

Vi hjälper dig att hitta rätt pack eller cell för just ditt pro-
jekt. Tack vare en mycket erfaren leverantör förser vi dig 
med korrekt balanserande ultrakondensatorpack med din 
kontaktering efter dina krav på kapsling, samt individuella 
celler för montering på eget PCB. Allt för att du ska få en 
smidig lösning med optimal prestanda.

Frågor? Kontakta Jonatan Lindell 
Produktansvarig ljusledare & ljusindikation
075-242 45 49 • jonatan.lindell@oemelectronics.se

ULTRAKONDENSATOR 
- FRAMTIDENS NYA BATTERIER?

Tillsammans med vår leverantör S.L.I.M tar vi fram helt 
kundanpassade fiberoptiska ljusledare. Enkelt förklarat 
är detta ett flexibelt rör som är behandlat för att avge 
ljus lateralt och enhetligt över hela längden eller på 
specifica områden av längden. Vi kundanpassar ljus- 
ledaren till önskad längd och färg. Det går att få dem 
upp till 10 meter med hjälp av en enda ljuskälla. Sätter 
man en ljuskälla i vardera ände kan man få en fiber 
som lyser upp till hela 20 meter.

Fiberoptiska ljusledare är inte strömförande och blir 
heller inte varma, samt att de kan formas som man 
vill. Detta gör att det finns många olika applikations-
exempel där denna teknik kan användas. Både för att 
indikera status av applikationen eller bara för att höja 
designen på slutprodukten.

Frågor? Kontakta Daniel Nandorf 
Produktansvarig  k     ondensatorer, batterier 
08-732 85 68 • daniel.nandorf@oemelectronics.se

NEWS #2  201910
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Husqvarna AB var mitt uppe i utvecklingen av ett nytt 
användargränssnitt för kommande batteriprodukter. 
De visste ganska väl vad de ville ha för egenskaper 
i knappsatsen, men inte hur de skulle nå dit. Tillslut 
nådde vi tillsammans fram till precis rätt knappsats 
med rätt egenskaper. 

Vid första mötet med oss på OEM Electronics pressen-
terade Tobias Nyberg, Lead Engineer på Husqvarna 
Handheld en grov specifikation med önskade krav. På 
produkternas handtag sitter en knappsats som behövde 
utformas för att möta en rad olika krav. Dels krävdes att 
den var robust och med bra tryckkänsla, även när man 
arbetar med handskar. Den ska ge en premiumkänsla, 
vara skraptålig och helt vattentät. 

”Att knappsatsen var helt tät var avgörande för oss. Den 
ska inte bara klara regntester utan vi utför även tuffa 
tester helt under vatten, vilket denna knappsats klarade 
utmärkt”, berättar Tobias.

Rätt knappsats för Husqvarna blev en avancerad, helt 
kundunik, i silikongummi. Ett material som designades för 
att leva upp till alla de krav som behövdes till produkten. 
Först ut med den nya knappsatsen var en lövblås som 
sedan följts upp med en röjsåg. Den kommer även att  
användas i fler produkter framöver, i Husqvarnas sortiment.

”Vi hade ett bra samarbete i projektet och vi bidrog med 
olika kunskaper och erfarenheter”, säger Tobias. 
”Gemensamt bollade vi olika lösningar och kom fram till 
ett bra slutresultat”.

På knappsatsens övre del visas batteristatus och annan 
information. Flera tester gjordes för att nå fram till rätt 
upplevelse för användaren. Det var viktigt att få fram rätt 
ljusstyrka även i solljus, så vi arbetade tätt tillsammans 
och tittade på flera olika lösningar för att nå målet. 

”Vi har fått fram en riktigt bra knappsats med precis de 
egenskaper som vi önskade”, avslutar Tobias. 

Frågor? Kontakta Fredrik Carlsen  
KAM
075-242 45 23 • fredrik.carlsen@oemelectronics.se

KNAPPSATS 
MED RIKTIGT 
HÖGA KRAV    
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Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Sanyo Denki kompletterar nu sitt redan breda 
utbud av IP68-klassade axialfläktar, med de 
första serierna i centrifugal- och radialutförande.

Genom tillskotten kan vi ta fram nya bättre kyl-
lösningar för produkter i tuffa miljöer, där vatten 
och smuts är oundvikligt.

Radialfläktar
97x33mm

12, 24 VDC
IP68

FLÄKTAR FÖR 
TUFFA MILJÖER!

Axialfläktar
40x40mm – 172x172mm 

12, 24, 48 VDC
IP54, 55, 68

Long life version

Centrifugalfläktar
100 – 225mm
24, 48 VDC
IP54, 56, 68

Högre krav på maskinsäkerhet ställer högre krav på 
ingående komponenter. Ett av de senare kraven rör en 
funktion kallad ”fail safe” och gäller överhettningsskydd. 

”Fail safe” innebär i korthet att om överhettningsskyddet 
skulle gå sönder, exempelvis på grund av läckage, så 
måste kontakten automatiskt brytas direkt. Därefter kan 
den inte återställas, utan måste bytas ut. 

Alla Tecasas överhettningsskydd omfattas av bland annat 
certifikaten UL, VDE och TÜV, där kravet är inkluderat.

Att hantera värme i dagens kraftfulla komponenter är en stor 
utmaning. Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt 
och dagens produkter ska ha högsta prestanda, i en slimmad 
och kompakt design.

Trenden är stark i de flesta applikationer inom elektronik- 
branschen. I allt från medicinsk utrustning till kraftfulla  
transformatorer och processorer. I drivdon till LED-lampor och 
datorer. Utrymmesbrist är alltid en nyckelfråga vid utveckling 
av nya produkter på marknaden.

En lösning är att använda heat pipes. Heat pipes är värme- 
transportörer som kan användas då vikt och storlek är av 
betydelse eller där utrymmet är begränsat. 

Vid höga värmeeffekter kan vätskekylning också vara ett 
alternativ. Vätskekylplattor tillverkas speciellt för att max-
imera vätskans kontakt med varma ytor och ger väldigt hög 
värmeledningsförmåga. Vätskekylda lösningar blir alltmer 
populära eftersom de har kapacitet för högre värmeöverföring 
och flexibilitet i designen. Detta möjliggör mindre kyllösningar 
med hög prestanda.

Tillsammans med vår leverantör Aavid kan vi hjälpa till att ta 
fram rätt kyllösning för just era behov.

Frågor? Kontakta Jesper Rylander
Produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

HÖG VÄRMEÖVERFÖRING 
OCH FLEXIBEL DESIGN!

THERMAL DIVISION OF

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT!

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

VI HAR ABSORBENTER 
FÖR ALLA ERA BEHOV!
Med våra absorbenter från Leader Tech kan vi dämpa mikrovågsenergi 
från 500 MHz till 80 GHz. Den oönskade elektromagnetiska energin 
omvandlas till en liten mängd värme. 

Absorbenter består av antingen järninfunderat silikon eller kolbelagt 
polyuretanskum. Bäst prestanda uppnås när absorbenttjockleken är 
jämförbar med en fjärdedel av våglängden för frekvensen.

Vi kan förse er med absorbenter i form av ark eller stansade bitar. Vi 
har även möjlighet till att leverera absorbenterna ”kiss-cut”. 

Frågor? Kontakta Emil Gustafsson 
Affärsområdeschef 
075-242 45 18 • emil.gustafsson@oemelectronics.se



OEM Electronics marknadsför komponenter och utrustning till elektronik- och apparattillverkare i norra Europa.  

Under drygt 40 år har vi hjälpt svensk industri att utveckla världsledande produkter.

Förrådsvägen 2, Box 1025, 573 29 Tranås • 075-242 45 00 • www.oemelectronics.se • info@oemelectronics.se

VI ÄR SÄLJARE PÅ OEM ELECTRONICS:

Robert Karlsson
Västra/Norra Sverige
Tel. 075-242 45 27,
robert.karlsson@oemelectronics.se

Hannes Karlsson
Västra/Södra Sverige
Tel. 075-242 45 41,
hannes.karlsson@oemelectronics.se

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

August Lantz
Södra Sverige
Tel. 075-242 45 17,
august.lantz@oemelectronics.se

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

Robin Palmgren
KAM
Tel. 08-732 85 74,
robin.palmgren@oemelectronics.se

Gustav Forsberg 
Säljare Mälardalen/Norra Sverige
Tel. 075-242 45 26,
gustav.forsberg@oemelectronics.se

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

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

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

Produktområde:

Fläktar • Kyllösningar • Termiska material • Värmare • Termostater • Lim • Överhettningsskydd • Strömställare • Indikering •  PCB-material 

Ingjutning / Packningar • Lågtrycksformgjutning • Lödning • Underfill

Produktområde:

Tangentbord •  Displayer •  Displayfönster •  Monitorer •  Silikondetaljer

Produktområde:

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

Den 12-15 november finns vi i monter A02:14 på 
Elmia Subcontractor i Jönköping.

Hämta din kostnadsfria biljett på vår hemsida! 

Kontakta oss gärna för att boka möte med våra 
säljare, tel 075-242 45 00. 

Välkommen!

MÖT OSS PÅ ELMIA SUBCONTRACTOR!


