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Vår kund, ColorLight AB, behövde göra en design-
uppdatering på manöverpanelen till deras sökarljus. 
Vi har ett långt och bra samarbete och var därför med 
tidigt i projektet kring uppdateringen.
 
Colorlight AB gör sökarljus till krävande och professionella 
kunder. Deras produkter används bland annat på 
myndighetsutövande båtar, industriella fartyg, kryssnings-
fartyg och i stationära övervakningssystem med mera. Till 
sökarljusen har man en panel där allt manövreras och det 
var knappsatsen till denna som uppdaterades i våras. 

KUNDENS ÖNSKEMÅL,
VÅR LÖSNING.

UL-GODKÄNT SILIKON FRÅN WACKER.
Vi erbjuder UL-godkända silikonlimmer och ingjutningsmaterial 
från Wacker Silicones. 
 
ELASTOSIL® Silikongummi är temperaturtåliga och fl exibla även vid låga 
temperaturer. De är beständiga mot hetta och ålder (UV, ozon, strålning). 
De är enkla att använda och har låg påverkan på miljö och arbetsmiljö. 
Nedanstående produkter är UL-godkända för extra säkerhet. 

Designuppdateringen berodde på fl era faktorer. 
Man ville ha större tydlighet kring knapparna, 
tätheten var ett krav samt att företaget bytt 
logotyp. Man marknadsanpassade även 
lamporna till ny LED-teknik. 

ColorLight samarbetar med fl era av våra 
systerbolag i koncernen och tycker att fram-
tagandet av deras uppdaterade manöverpanel 
gått mycket bra.

NY FLÄKTSERIE FRÅN SANYO DENKI.
Vi kan nu introducera den första 
modellen i Sanyo Denkis serie 
av fl äktar med reversibelt 
luftfl öde. 

Med en ny design på impeller, 
hus och kretskort har vår leverantör 
tagit fram en fl äkt som levererar 
samma höga prestanda i båda 
riktningarna.

Modellen är 136mm i diameter 
och 28mm tjock och fi nns i 
utförande 12 eller 24 VDC. 
Flödesriktning och hastighet 
kontrolleras via PWM styrning.

Kontakta: Emil Gustafsson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 18 eller emil.gustafsson@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Kontakta: Mårten Breidner, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 67 eller marten.breidner@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Fläkten lämpar sig i alla typer 
av applikationer som kräver 
varierande riktning på luft-
fl öde, till exempel hus-
ventilation, dryckes- och 
varuautomater.

Spara både utrymme och 
kostnader i er applikation 
genom att ersätta två fl äktar 
med en.

Kontakta oss så hjälper vi 
dig att hitta rätt fl äktlösning.

Product Förpackningsstorlek System UL 94 Hardness
Shore A Färg Egenskaper (applikationsexempel)

Elastosil A234 310 ml patron RTV-1 HB 38 Elfenben Värmebeständig (t ex ångstrykjärn)

Elastosil N2189 310 ml patron RTV-1 V-0 45 Svart Resistent mot oljor och kylmedia (universal) 

Elastosil N2197 310 ml patron RTV-1 V-0 35 Grå Flamsäkert (universal)

Elastosil N9111 (svart) 310 ml patron RTV-1 V-0 30 Svart Sn-fri, inhiberar inte ohärdad med Pt-katalyserande silikoner (universal)

Wacker Silgel 612 1 kg, 10kg, 50kg kit RTV-2 V-0 gel Transparent Mjuk gel (för ingjutning)

“OEM har mycket hög servicenivå och vi får mycket bra 
support”, säger vd Mattias Svensson.  “Det är viktigt att 
alla komponenter håller hög kvalitet och att leveranstider 
hålls, vilket gör att vi uppskattar att samarbeta med 
OEM”, fortsätter Mattias. 

Vi på OEM Electronics agerar gärna som en naturlig 
resurs i våra kunders projekt. Vår applikationskunniga
personal guidar och stöttar i projekten från behovsanalys 
till leverans. Allt för att fi nna rätt lösning till varje enskilt 
behov. 
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TIANMA UTÖKAR SORTIMENTET.
Vår leverantör Tianma, en av de världsledande tillverkarna av 
TFT-skärmar, utökar sitt sortiment. Nu kan vi även erbjuda små 
skärmar. 

VI BREDDAR SORTIMENTET.
OEM Electronics är ny distributör för ATC Tape Converting AB. 
Ett företag som är specialiserade på tejp och konvertering av 
häftmaterial. Produkter som passar perfekt in i vårt sortiment 
och som breddar vårt utbud. 

ATC har 30 års erfarenhet av att 
arbeta med tejp och konvertering 
av häftmaterial. Kompetensen inom 
häftämnen, stansning och applicer-
ingsteknik är djup, både personellt 
och maskinellt i företaget.

Användningsområdena för tejp ökar 
snabbt och möjligheterna blir allt 
fl er, i takt med att tejperna också 
utvecklas. 

Produkter
Produkterna är indelade i fyra 
grupper, där alla har sina unika 
egenskaper.

Attila - Dubbelhäftande akryl-
foamtejper. Extremt starka, 
ersätter konventionella metoder 
som svetsning, nitning etc. 

Herkules - Dubbelhäftande tejper. 
Tunna som tjocka för ytor såsom 
metall, glas och plast.  

Jupiter - Enkelhäftande tejper. Med 
en rad olika användningsområden 
som t.e.x maskering, markering, 
tätning etc. 

Athena - Elektroniktejper. Leder 
och/eller isolerar mot elektricitet, 
värme/kyla samt avleder statisk 
elektricitet.   

Tjänster 
ATC har möjlighet att leverera rullar, 
antingen i standardbredder eller i 
önskad bredd. De har egna skär-
maskiner som kan skära i bredder 
från 3mm och uppåt. 

Vid prototyper eller för att snabbt 
sätta igång en produktion av 
mindre serier används laser. 
Exakta toleranser samt att man 
inte behöver investera i verktyg 
är några av de många fördelarna 
med denna metod.

Planstansning passar vid något 
mindre volymer och där materialet 
är något tjockare. Man använder då 
ett stållinje-verktyg som vertikalt går 
upp och ner medan nytt material 
matas fram. Verktygskostnaden är 
betydligt mindre än vid exempelvis 
roteringsstansning.

Roterande stansning är den mest 
effektiva och på sikt mest kostnads-
vänliga. Efter kundens ritning köps 
en rund gravyr som sedan install-
eras i en rullstans för att starta 
produktionen.

Konvertering – en specialitet
För en lång rad kunder inom olika 
branscher stansas tejper för speci-
fi ka slutprodukter och ändamål. 
Unik kompetens och modern 
maskinpark möjliggör toleranser ner 
till 1/1000 millimeter. 

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.

Kontakta: Ulrik Peterson, Material & Utrustning • 075-242 45 19 eller ulrik.peterson@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:Kontakta: Mikael Fredriksson, Kundanpassade Tangentbord & Displayer • 075-242 45 73 eller mikael.fredriksson@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Till sortimentet kommer nu små 
TFT-skärmar i storleksspannet 
1,4” upp till 2,8”.

Tianma har över 30 års erfarenhet 
av displayer och har ett brett 
sortiment av displaylösningar till en 
rad olika branscher. 

Kunderna är verksamma inom 
fordonsbranschen, industri, 
medicin, automation, vitvaror, 
konsument- och kommunikations-
marknaden. 

Hör av dig till oss så hittar vi rätt 
TFT-lösning för just ert behov.

Storlek 1,44" 1,77" 2,2" 2,4" 2,8"

Teknik TN TN TN TN TN

Upplösning 128 x 128 240 x 320 240 x 320 240 x 320 240 x 320

Aktiv yta 25,50 x 26,50 28,03 x 35,04 33,84 x 45,12 36,72 x 48,96 43,20 x 57,60

Ljusstyrka 150 220 330 200 200

Kontrast 500 : 1 500 : 1 500 : 1 500 : 1 500 : 1

Betraktningsvinklar 70/60/70/70 70/60/70/70 70/60/70/70 70/60/70/70 70/60/70/70

Interface SPI 4W SPI 4W RGB CPU 8 bitar RGB

OP-temp -20 till +70°C -20 till +70°C -20 till +70°C -20 till +70°C -20 till +70°C

ST-temp -30 till +80°C -30 till +80°C -30 till +80°C -30 till +80°C -30 till +80°C

Storlek (modul) 32,36 x 38,00 x 2,75 45,83 x 34,00 x 2,80 41,70 x 46,16 x 2,45 42,72 x 60,26 x 2,55 50,00 x 66,70 x 2,20

Livslängd 20k timmar 20k timmar 20k timmar 20k timmar 20k timmar

Touch Nej Nej Nej Nej Nej
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Säkra din applikation med 
nyckelbrytare från Onpow.

Vårt sortiment inom nyckelbrytare 
innefattar allt från rejäla och 
exklusiva produkter i metall till mer 
ekonomiska varianter i plast. 

I urvalet fi nns produkter för 
montage med panelhålsdiameter 
mellan 16 mm-30 mm. På de fl esta 
modellerna fi nns möjlighet att välja 
två- till tre-positioners brytning med 
ihållande eller momentana 
funktioner. 

SÄKRA APPLIKATIONEN.
Förutom nyckelbrytare, i en mängd 
utföranden, fi nns alltid lämpliga 
komplementsprodukter för att få 
en snygg och enhetlig design på 
slutprodukten.

Kontakta oss om ni är intresserade 
av prover.

Kontakta: Ann-Louise Gyllenberg, Material & Utrustning • 075-242 46 53 eller ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

EFFEKTIVT MED RENGÖRARE.
Att använda en automatisk löd-
spetsrengörare har visat sig vara 
väldigt effektivt för våra kunder. 
Det är enkelt och rengöringen är 
skonsam.

Extrema temperaturer, frost och hög luftfuktighet orsakar skada på elektriska komponenter. Speciellt i 
utomhusapplikationer är detta ett stort problem. Genom ett långvarigt och nära samarbete med Europas 
största producent av värmeprodukter, DBK GmbH, erbjuder vi produkter som hanterar värme, kyla och 
fukt för att skapa ett optimalt klimat för din elektronik.

SKYDDA DINA KOMPONENTER!

Nimbus
• Konvektionsvärmare
• Självreglerande PTC
• Enkel installation
• Effekter från 10W upp till 100W
• Standardspänning på 12/24V 
 eller 115/230VAC
• UL-, CSA-, VDE- och 
 RoHS-godkända

Blizzard
• Konvektionsvärmare
• Självreglerande PTC
• Enkel installation
• Effekter från 20W upp till 65W 
 (85W vid -20°C)
• Beröringsskyddad
• Överstiger aldrig 
 74°C (L-versionen) 
 eller 105°C 
 (H-versionen)
• Optimerad för låga 
 startströmmar
• ”Diffuser” för att hindra 
 att komponenter 
 ovanför värmaren 
 skadas
• UL-, CSA-, VDE- och 
 RoHS-godkända

Efter att ha provat fl era olika 
varumärken på marknaden, kom 
telekommunikationsföretaget 
Ericsson fram till att JBC var rätt 
lösning för dem. De har nyligen 
investerat i ett antal automatiska 
lödspetsrengörare till en av sina 
utvecklingsavdelningar. En invester-
ing som de är mycket nöjda med 
och som de varmt kan rekommen-
dera. 

Kontakta: Andreas Lingmerth, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 68 eller andreas.lingmerth@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Teknisk data:
• 1-4polig brytning, (4NO/4NC)
• 5A 250V
• Material: aluminium, rostfritt stål 
 eller plast
• Möjlighet till ringbelysning på 
 Ø 30mm
• Löd-, skruv- eller fl atstiftsterminering

Kontakta: Jesper Rylander, Elektromekanik & Temperaturkontroll • 075-242 45 36 eller jesper.rylander@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:Kontakta: Tommy Petersson, Material & Utrustning • 075-242 46 75 eller tommy.petersson@oemelectronics.seKontakta:Kontakta:

Cirrus
• Fläktvärmare
• Självreglerande PTC
• Kompakt design
• Kan användas som enbart 
 cirkulationsfl äkt
• Effekter från 5W upp till 800W
• Standardspänning på 12/24V 
 eller 115/230VAC
• Hög säkerhet och lång livslängd 
 tack vare PTC
• UL-, CSA-, VDE- och 
 RoHS-godkända

Teknisk data:

• 1-4polig brytning, (4NO/4NC)
• 5A 250V
• Material: aluminium, rostfritt stål 
 eller plast
• Möjlighet till ringbelysning på 
 Ø 30mm
• Löd, skruv eller fl atstiftsterminering

Teknisk data:

• 1-4polig brytning, (4NO/4NC)
• 5A 250V
• Material: aluminium, rostfritt stål 
 eller plast
• Möjlighet till ringbelysning på 
 Ø 30mm
• Löd, skruv eller fl atstiftsterminering

Applikationsexempel:
• Elskåp
• Uttagsautomater
• Biljettautomater
• Parkeringsautomater
• Bränslepumpar
• Telekommunikation

Egenskaper PTC:
• Självreglerande
• Automatisk självbegränsning av temperaturen
 (ingen överhettning eller brandrisk)
• Konstant värmeeffekt oavsett spänning 
 (100-240V eller 12-24V)
• Sekundsnabb uppvärmning
• Små inbyggnadsdimensioner

Fördelarna med lödspetsrengörare  
är dels att lödspetsarna får längre 
livslängd tack vare den skonsamma 
rengöringen och dels sparar det tid 
när de används i produktion. 

Den automatiska lödspets-
rengöraren har roterande borstar. 
Rengöringen är snabb och effektiv 
och säkerställer en helt ren löd-
spets. Vi rekommenderar alltid torr 
rengöring, då t ex rengöring med 
blöt svamp kan leda till sprickor 
i lödspetsen när den varma ytan 
kraftigt kyls ner. 

De automatiska lödspets-
rengörarna fi nns i två varianter, en 
helautomatisk med sensor och en 
med av- och påstängningsbrytare.
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Den 10-13 november fi nns vi i monter A02:44 på 
Elmia Subcontractor i Jönköping. 
 
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer 
inom den tillverkande industrin och deras kunder - en äkta specialistmässa 
för produktutveckling och inköp.

Hämta din kostnadsfria biljett på vår hemsida!

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

Välkommen!

ELMIA SUBCONTRACTOR 2015

MÖT OSS PÅ MÄSSAN!

Produktområde Elektromekanik 
& Temperaturkontroll:

Filip Lindén 
Stockholm/Mälardalen/
Värmland/Norrland

Tel. 075-242 45 74,
fi lip.linden@oemelectronics.se
     

Robin Axelsson
Södra/Västra Sverige/Norge

Tel. 075-242 45 11, 
robin.axelsson@oemelectronics.se

VÅRA DISTRIKTANSVARIGA SÄLJARE:

Produktområde Kundanpassade 
Tangentbord & Displayer:

Mikael Davidsson
Mälardalen/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 34,
mikael.davidsson@oemelectronics.se

Philip Areland
Västra Sverige

Tel. 075-242 45 84,
philip.areland@oemelectronics.se

     
Fredrik Carlsen
Södra Sverige

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

Produktområde Material & Utrustning:

Maja Rehn
Östergötland/Mälardalen
/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 72,
maja.rehn@oemelectronics.se
     

Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge

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