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Vi levererar olika silikonknappar och andra gummidetaljer till det världs-
ledande kameraföretaget Hasselblad. Ett företag med huvudkontor och 
tillverkning i Göteborg som i år firar 75-årsjubileum som kameratillverkare. 

HASSELBLADS KAMEROR 
MED BÄSTA MÖJLIGA TRYCKKÄNSLA.

Vi har ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka, 
med det anrika företaget Hasselblad. De tillverkar 
och säljer digitala kameror i mellanformatsklassen. 
Deras kunder är framför allt professionella 
fotografer, men med senaste kameran, X1D, 
kommer också en del seriösa och avancerade 
amatörfotografer att vara en kundgrupp.

“Vi har ofta en tydlig bild av hur vi vill att detaljerna 
ska se ut och kännas”, säger Ove Bengtsson 
produktchef på Hasselblad. “OEM Electronics ger 

oss tekniska råd för att detaljerna ska bli  
gynnsamma att tillverka. Efter utfallsprover med  
uppmätningsprotokoll och tester hos oss görs  
eventuella justeringar innan serieverktygen tas fram”.

Vi på OEM Electronics har varit med och designat 
knappsatser för många olika produkter. Våra kunder 
tillverkar bland annat mobiltelefoner, personsökare, 
medicinska applikationer, digitala kameror,  
fjärrkontroller, hemelektronik, hushållsprodukter, 
fordonselektronik och industriell elektronik.

Du kan fritt välja storlek, grafisk layout, antal och 
position av knappar. Vi jobbar alltid med att ta fram 
bästa möjliga tryckkänsla för användaren. Önskar  
du även belysning på tangentbordet så hjälper vi  
dig med det.

“Vårt samarbete löper smidigt”, berättar Ove 
Bengtsson på Hasselblad. “OEM Electronics är  
alltid villiga att försöka lösa våra problem och jag  
kan absolut rekommendera dem som leverantör.”

Kontakta: Nina Pöyliö, produktansvarig displayer • 075-242 45 25 eller nina.poylio@oemelectronics.se

Genom vår leverantör PSC kan vi  
tillhandahålla displayglas för specifika  
användningsmiljöer med höga krav.

Funktionalitetskraven på displayfönstret  
påverkas såklart av miljön där din applikation  
används. Vanliga krav är till exempel maximal 
displayläsbarhet och EMI-skärmning. Valet  
av basmaterial och ytbehandling är därför av 
största vikt. 

Dessutom är displayfönstret ofta en viktig del av 
designen - och användarnas estetiska intryck 
av produkten - vilket innebär att displayfönstret 
även kan tillämpas som designförbättring.

DISPLAYFÖNSTER FÖR DIN APPLIKATION
MED LÖSNINGAR PÅ DE KRAV DU STÄLLS INFÖR.

Vi kan ta fram anpassade displayfönster  
som lever upp till dina krav och önskemål:

 Reptålighet

 Slagtålighet 

 Bästa optiska kvalitet

 Förbättra läsbarheten i solljus

 EMI-avskärmning

 ESD-krav

Kontakta oss för mer information.

Kontakta: Tomas Isaksson, produktansvarig silikongummitangentbord • 075-242 45 35 eller tomas.isaksson@ oemelectronics.se
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Henkels välkända material Technomelt för lågtrycksformgjutning levererar exceptionell vidhäftning  
och utmärkt temperatur- och lösningsmedelsbeständighet. Den är miljövänlig och enkelheten hos  
dessa material är deras fördel.

TECHNOMELT LÅGTRYCKSFORMGJUTNING
KAPSLA IN OCH SKYDDA DINA ELEKTRONISKA KOMPONENTER.

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

Eftersom hela Technomelt- 
processen sker under lågt tryck  
och processtiden är kort, blir  
ömtåliga kretsar inte skadade. 
 
Technomelt-teknologin medför 
också möjlighet till en friare design 

av konstruktionen och kan  
anpassas till exempel till kort med 
komponenter med stor höjdskillnad. 
Den reducerade materialåtgången 
och låga densiteten gör att  
slutprodukten blir lättare än med 
traditionella ingjutningsmetoder, 

vilket kan vara mycket viktigt i 
många applikationer.

Tillsammans med vår nya samarbetspartner LPMS erbjuder vi våra kunder alla delar som krävs för en 
lågtrycksformgjutningslösning. Vi hjälper er med val av material, design av gjutverktyg, val av 
produktionssystem och produktionsservice. 

VERKTYG OCH PRODUKTION

Kinesiska LPMS har varit verksam-
ma sedan 2004 och var det första 
asiatiska företaget i branschen. 

De utvecklar produktionsutrustning, 
gjutformar och även produktions-

service och har länge haft ett nära 
samarbete med Henkel. LPMS är 
ISO 9001 certifierade och är nu-
mera världens största leverantör av 
lågtrycksformgjutningslösningar.

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

Hos oss på OEM Electronics 
kommer vi även kunna erbjuda 
produktionsservice på vår egen 
produktförädlingsavdelning i Tranås.

Vad är lågtrycksformgjutning?
Lågtrycksformgjutning (LPM) med polyamidmaterial (smältlim) är en process som normalt används för att kapsla in och 
miljömässigt skydda elektroniska komponenter. Syftet är att skydda elektronik mot fukt, damm, smuts och vibrationer.

Processen uppfanns ursprungligen av Henkel på 1970-talet där experiment med smältlim användes för att täta 
kontakter och skapa dragavlastningar för kablar. Den första kommersiella användningen av lågtrycksformgjutnings- 
processen var inom bilindustrin. Drivkraften var att ersätta giftiga och besvärliga ingjutningsprocesser, förkorta cykeltiden, 
få fram lättare delar och miljöskyddade komponenter.

ENKEL OCH SNABB PRODUKTIONSPROCESS I TRE ENKLA STEG

Placera elektroniken

Formgjut

Funktionstesta

TECHNOMELT FÖR OLIKA APPLIKATIONER

INDUSTRI
• Elektriskt isolerande.
• Vattentätt.
• Tätning av kontakter  
 och dragavlastning.
• Vibrations- och  
 korrosionsbeständigt.
• Minimerar påverkan från 
 långtidsexponering utomhus.

 AUTOMOTIVE
• Termiskt stabilt upp till 185°C.
• Kemiskt beständigt mot 
 fordonsvätskor.
• Låg fuktabsorption.
• UL 94 V-0 flamskydd.
• Starkt orange som färgalternativ 
 för enkel säkerhetsidentifiering.
• Lätt formbarhet.
• God vidhäftning till en mängd 
 olika substrat.
• Utmärkt miljötålighet.

LED
• Optiskt transparent för 
 maximal ljustransmission.
• Vitt färgalternativ för 
 förbättrad reflektion.
• Snabb process för  
 LED-tillverkning i höga volymer.
• Flexibla designalternativ för 
 både små och stora 
 LED-applikationer. 
• Vattentätt, UV-stabilt för 
 att minimera påverkan från 
 långtidsexponering utomhus.
• Kompatibla materialsatser för 
 robusta konstruktionslösningar.

MILJÖVÄNLIGT MATERIAL

 Inget avfall

 Naturliga råvaror

 Allt överskottsmaterial och 

 rester är återvinningsbara

 Lång hållbarhetstid

 Inga skadliga ångor från  

 smält processen

 RoHS och REACH–kompatibel
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VIPPSTRÖMSTÄLLARE
TILL FRANKES KÖKSFLÄKTAR 
ETT BRA SAMARBETE TILL RÄTT KOMPONENT.

AC-FLÄKTAR FRÅN FULLTECH.

Vår kund Franke tillhör en världsomspännande 
koncern med ett sextiotal företag uppdelade på 
fyra divisioner. Den största divisionen är ”Kitchen 
Systems” där svenska Franke Futurum och 
Franke KS Sweden ingår. De tillverkar bland  
annat köksfläktar som vi och flera av våra  
systerbolag levererar komponenter till. 

Vi har samarbetat under många år och efter vårt 
senaste projekt levererar vi strömställare  
till Frankes fläktkåpor. Anders Ågren har  
arbetat som inköpare hos Franke sedan 2007 
och berättar om ett långt samarbete med goda 
relationer. 

“OEM Electronics visar alltid stor vilja inför att lösa våra 
önskemål och eventuella problem”, berättar Anders 
Ågren. “Vårt samarbete har alltid fungerat bra och jag kan 
absolut rekommendera OEM Electronics som leverantör”.

Alla komponenter till Frankes produkter genomgår 
långtidstester motsvarande produkternas livslängd. Efter 
cirka 1,5 år utvärdering slog Franke fast att komponenten 
höll mycket god kvalitet och valde att gå vidare med 
lösningen.

“Typen av strömställare är speciell då den består av två 
delar, med en brytarkropp och en vippa. Detta utförande 
är viktigt för våra kåpor för att underlätta vid montering 
samt ger en enkel, stilfull finish”, säger Anders.

“Till denna köksfläkt är det mycket viktigt att vippan  
ska var gjord i samma råmaterial som övriga delar av  
kåpan. Anledningen är att ålderstakten ska vara den-
samma på alla synliga detaljer. För att möjliggöra detta 
måste man ta fram ett plastverktyg till det specifika  
materialet, vilket OEM Electronics kunde lösa. Vi är  
mycket nöjda med resultatet. Vi kör för fullt i vår  
produktion nu och använder denna “vippa” i de flesta  
av våra standardprodukter”, fortsätter Anders Ågren.

OEM Electronics sortiment av strömställare sträcker sig 
från små varianter avsedda för PCB-montage till stora 
robusta modeller för tuffare miljöer.

Kontakta: Andreas Lingmerth, produktansvarig strömställare • 075-242 45 68 eller andreas.lingmerth@oemelectronics.seKontakta: Mårten Breidner, produktansvarig fläktar • 075-242 45 67 eller marten.breidner@oemelectronics.se

I takt med ökad efterfrågan på 
energieffektiva fläktar, ställer  
nu Fulltech in siktet på att  
utveckla ett EC-fläktsortiment. 
Nyheter är att vänta inom kort!

Fulltechs breda standardsortiment av axialfläktar,  
tangetialfläktar och centrifugalfläktar tillsammans med 
vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan erbjuda en 
lösning till de flesta applikationer. 

I produktutbudet finns axialfläktar från storlek 60x60mm 
upp till 254x254mm och motoriserade impellrar från 
133mm Ø upp till 318mm Ø. Samtliga fläktar kan fås 
i 120V eller 230V utförande samt med de vanligaste 
internationella godkännandena. 

Självklart har vi även matchande fläkttillbehör i form av 
bland annat galler, filter och kablage. Önskas special-
lösningar kan vi ta fram allt ifrån en helt kundanpassad 
fläkt till enklare lösningar som paketartiklar där fläkt,  
galler och specialkablage levereras färdigmonterat  
som en artikel. Inget önskemål är för litet eller för stort.

OEM ELECTRONICS NEWS NR 2/2016

I över 25 år har Fulltech utvecklat, konstruerat och producerat AC-fläktar. Med huvudfokus  
på kvalitet har vi tillsammans med Fulltech levererat fläktar till nöjda kunder under alla dessa år.  
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OEM Electronics har ett mångårigt och nära samarbete med en av 
världens största och mest erfarna tillverkare av termiska kyllösningar. 
Med ett brett sortiment och teknikutveckling i framkant kan vi erbjuda 
lösningar för nästan alla ändamål.

TERMISKA KYLLÖSNINGAR
KYL DIN APPLIKATION PÅ BÄSTA SÄTT.

Heat Pipes
Heat Pipes förflyttar värme på ett 
mycket effektivt sätt och kan ge 
bättre spridning integrerat i en 
kylprofil, som att användas för att 
förflytta värme vid trånga utrymmen
till en kylprofil på avstånd från 
värmekällan.

Designtjänster
Aavids ingenjörer förstår värme-
hantering bättre än någon annan. 
Med decennier av erfarenhet och 
högkvalitativ utrustning skapar de 
nya och innovativa lösningar för att 
möta behovet.

Aavid har designcenter världen 
över som använder sin expertis och 
erbjuder tjänster som t ex värmes-
imuleringar för att få fram termisk 
data eller till att specialdesigna en 
fullt integrerad termisk lösning för er 
produkt.

Tillsammans med vår kund Hedson har vi tagit fram ett membrantangent-
bord till deras senaste hjultvätt. På tangentbordet används LGF (light 
guiding film) för att belysa knapparna. En lösning som särskiljer Hedson 
från konkurrenterna och ger dem en möjlighet att stå ut i branschen.  

MEMBRANTANGENTBORD
UNIKT FRAMTAGET FÖR KUNDENS BEHOV.

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

Johan Larsson, projektledare och Eva 
Löfgren, säljare visar produkten på  
Automechanikamässan i Frankfurt.

Hedson är global marknads-
ledare inom verkstadsutrustning  
för rengörings-, härdnings- och 
lyftutrustning. Deras senaste 
produkt är världens enda hel-
automatiska hjultvätt.

Att vi valde ett membrantangent-
bord till hjultvätten beror på att den 

kommer att utsättas för bland annat 
salt, olja och smuts. Membran-
tangentbord är mycket slitstarka, 
enkla att montera och kräver inte 
mycket kringarrangemang i slut-
applikationen.

“OEM Electronics har tillfört  
specialistkompetens som vi på  
Hedson inte besitter”, berättar  
Anders Klemedtson R&D Manager 
på Hedson. 

“Vi har kunnat använda OEM  
Electronics som ett bollplank och 
på detta sätt kommit fram till en 
för oss ny teknik på knappsatsen”, 
fortsätter Anders Klemedtson.
“Våra bolag har en långvarig  
relation och OEM är ett naturligt val 
i inledningen av nya projekt. Vi vet 

att både utveckling och leverans till 
produktionen fungerar bra och de 
extremt låga reklamationssiffrorna 
som vi har idag är väldigt viktiga för 
oss”, säger Anders Klemedtson.

Att använda LGF (light guiding film) 
för att belysa knapparna leder till 
jämnt belysta symboler. Traditionellt 
har man använt separata LED-
dioder för indikering, vilket ofta 
orsakar en centrerad punkt i 
tangentbordet. Med LGF undviks 
detta samt att man även kan belysa 
över metalldomen. 

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta 
fram ett unikt tangentbord till just 
din applikation.

Kontakta: Anton Segerson, produktansvarig membrantangentbord • 075-242 45 37 eller anton.segerson@oemelectronics.se

Stansade kylare
Typiska för kretskortsmontering. 
Ett lågkostnadsalternativ för låga 
värmeeffekter.

Kylprofiler
Aluminiumprofiler för både naturlig 
och forcerad konvektionskylning. 
Kan användas enskilt, eller  
integreras i mer komplexa,  
högpresterande lösningar.

PulseJets
Unika luftblåsare som utnyttjar 
turbulent luft för kylning i små 
utrymmen vilket ger mer flexibel 
designmöjlighet. Använder sig av 
friktionslös pulserande teknik med 
lång livslängd och pålitlighet.

Fläktkombinationer
Fläktar ger forcerad konvektions-
kylning som ökar den termiska 
effektiviteten jämfört med en passiv 
kyllösning.

Vätskekylning
Vätskekylare, så som kylplattor, 
använder vätska som kylmedium 
och ger högre prestanda än fläkt-
kylda lösningar. Speciellt för kom-
ponenter med stora effektförluster.
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BRANSCHLEDANDE CENTRIFUGALFLÄKT
Sanyo Denki breddar sortimentet 
med en branschledande  
centrifugalfläkt, för att möta 
marknadens behov.

Informations- och kommunikations-
teknologiska applikationer är i 
ständig utveckling. Fler komponent-
er ska in på mindre yta vilket i sin 
tur genererar mer värme som måste 
hanteras. 

Sanyo Denki breddar nu sitt  
sortiment av centrifugalfläktar  
för att tillgodose detta behov.

Med ett brett utbud av komponenter, stor  
applikationskunskap och erfarenhet samt  
samarbete med leverantörer och övriga bolag  
inom koncernen, kan vi erbjuda olika typer av  
delmontage.

Komponenterna byggs ihop till ett delmontage, som 
beställs via ett artikelnummer istället för flera. För dig 
som kund innebär det enklare inköp och kortare  
ledtider.

Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen, såväl 
tekniskt som ekonomiskt, både vid större och mindre 
serier. Vilka moment kan ni spara i er produktion?

Fördelar med att nyttja vår produktförädling:

• Färre leverantörer

• Bättre kontroll på slutprodukten

• Säkra leveranser

• Kvalificerade produkt- och applikationskunskaper

• Lägre kapitalbindning

• Större flexibilitet

NYHET FRÅN JBC - SMIDIG LÖDGRYTA!

Kontakta: Alma Salovic, produktionschef • 075-242 45 69 eller alma.salovic@oemelectronics.se

FÖRÄDLA KOMPONENTERNA
LÅT OSS FÖRENKLA DIN MONTERING!

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

JBC har lanserat en liten och  
smidig lödgryta som man enkelt 
kan koppla till en vanlig lödstation 
för att förtenna kablar eller  
komponenter.

Enheten består av en spets ut- 
formad som en lödgryta, ett hand-
tag och ett robust ställ som ger  
stabilitet och säkerhet när du 
arbetar.

Enheten kan användas med 
handtaget T470 eller standard-
handtaget T245. Med fördel 
används handtaget T470 som 
kopplas till en Heavy Duty station 
(HDE-2B) för att få snabbast möjliga 
uppvärmning och högsta möjliga 

Kontakta: Tommy Petersson, produktansvarig utrustning • 075-242 46 75 eller tommy.petersson@oemelectronics.se

effekt, men det går även bra att 
koppla ihop enheten med en 
standardstation. 

Lödgrytan går att få i två olika  
storlekar, 15x18 mm och  
40x40 mm.

Fläkten 9TGA48P0G001 har ett 
luftflöde på 622 CFM och lufttryck 
på 1100 Pa. Den har en prestanda 
som är branschledande för  
storleken 175x69 mm. 

Med möjlighet till PWM-styrning 
kan man enkelt optimera fläktens 
prestanda efter önskat behov i varje 
applikation. Detta medför en lägre 
ljudnivå och strömförbrukning.

Kontakta oss för prover.
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Den 8-11 november finns vi i monter 
A02:14 på Elmia Subcontractor i Jönköping. 
 
Kom och träffa oss på norra Europas ledande 
mässa för underleverantörer inom den 
tillverkande industrin.

Hämta din kostnadsfria biljett på vår hemsida!
Kontakta oss gärna för att boka möte med 
våra säljare, tel 075-242 45 00.  

Välkommen!

MÖT OSS 
PÅ ELMIA!

Produktområde Elektromekanik  
& Temperaturkontroll:

Filip Lindén  
Stockholm/Mälardalen/ 
Värmland/Norrland

Tel. 075-242 45 74, 
filip.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:

Philip Areland
Västra/Östra/Norra 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
 


