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Vår kund AVAC skulle ta fram en ny generation vakuumejektorer för applikationer där man behöver vakuum 
genererat och kontrollerat på enkelt sätt. De ville ha ett tangentbord där man kunde styra och anpassa 
ejektorn så smidigt som möjligt. 

ETT TANGENTBORD - FLERA FUNKTIONER
KUNDANPASSAT FÖR AVAC VAKUUMTEKNIK AB.

Denna typ av lösning var helt ny för oss på 
OEM Electronics och resultatet blev väldigt 
tillfredsställande för både oss och 
kunden. 

Tangentbordet är väldigt avancerat för 
sin storlek och blir därför mer ömtåligt 
för yttre påfrestningar. Vi valde därför 
att använda FPC, Flex Printed Circuit, 
som kretslager i tangentbordet, 
vilket gör det mer fl exibelt och 
tåligt. 

”Jag kan absolut rekommendera 
OEM Electronics som 
leverantör och vi kommer ha 
fl er samarbeten tillsammans 
framöver”, avslutar 
Lars Andersson.

”Tidigt i projektet konstaterade vi ett behov av någon 
form av tangentbord med integrerade funktioner, som 
knappar och LED:ar”, berättar Lars Andersson, 
Manager Technical Sales & Development på Avac. 

AVAC kontaktade OEM Electronics och vi diskuterade 
tillsammans fram hur design och funktion skulle kunna 
interagera ihop på bästa sätt. 

“Vi behövde dessutom en 7-segmentsdisplay, vilket 
gjorde att vi tillsammans med OEM Electronics tittade 
på olika tekniska lösningar. Till slut valde vi att använda 
LED:ar med 7 dioder per segment, som skulle fungera 
på samma sätt som en display”, fortsätter Lars. 

De två 7-segmentssiffrorna som fi nns på 
tangentbordet används för att bl.a. visa aktuell 
vakuumnivå och information vid konfi gurering.

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

Kontakta:Kontakta:
Anton Segerson, produktansvarig membrantangentbordAnton Segerson, produktansvarig membrantangentbord
075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se075-242 45 37 • anton.segerson@oemelectronics.se

GAP FILLERS
TERMISKT LEDANDE DISPENSERBART MATERIAL.

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

Kontakta:Kontakta:
Ann-Louise Gyllenberg, produktansvarig materialAnn-Louise Gyllenberg, produktansvarig material
075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se075-242 46 53 • ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se

Det blir allt vanligare att använda Gap Fillers för värmeavledning i applikationer.

Gap Fillers kan beskrivas som en fl ytande Gap Pad och kan ersätta termiskt fett eller ingjutningar. Med sin mjuka 
konsistens och förmåga att stå emot stötar samt temperaturförändringar, är den idealisk att använda i 
strömförsörjning, telekom, digital- och automotive-applikationer. 

Flexibilitet
Gap Fillers är anpassningsbara och fl exibla för att 
snabbt dispenseras ut exakt där de behövs. En enda 
produkt räcker för alla olika kylningsbehov och man 
behöver inte hålla reda på materialtjocklek, stansar, 
ritningar och olika versioner.

Elektronikskydd
Vid montering används ett ytterst lågt tryck för att 
materialet ska fl yta ut och eliminera isolerande luft i 
applikationen. Värmeöverföringen blir utmärkt utan att 
komponenten utsätts för något tryck. Gap Fillern kan 
därför användas även för mycket känsliga 
komponenter.

Kvalitetssäkring
Gap Fillers appliceras smidigt ut så tunt som möjligt 
och fi nns med eller utan self shimming 
(små glaspärlor). Med en jämn och täckande yta i 
termisk avledning undviks heta zoner som förstör 
komponenterna. 

Repeterbarhet
Gap Fillers är 2-komponents rumstemperatur-
härdande och mixas med hjälp av mixerrör. Med en 
dispenseringsutrusning blir repeterbarheten mycket 
hög, materialsvinnet blir minimalt och applikationen 
precis och repeterbar.

FÖRDELAR MED GAP FILLERS

KLASSIFICERING

 UL-klassad

 Elektriskt isolerande

 Termisk konduktivitet mellan 1W/mK - 4W/mK

 Tillverkas i silikon (fi nns även silikonfri variant)

 Flexibel och mjuk i -50 till +180°C

att använda FPC, Flex Printed Circuit, 
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http://www.oemelectronics.se/interfacematerial
mailto:ann-louise.gyllenberg@oemelectronics.se
http://www.oemelectronics.se/tangentbord
mailto:anton.segerson@oemelectronics.se


4 5

OEM ELECTRONICS NEWS NR 2/2017 OEM ELECTRONICS NEWS NR 2/2017

5

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

Kontakta:Kontakta:
Mårten Breidner, produktansvarig fl äktar Mårten Breidner, produktansvarig fl äktar 
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

UTÖKAT FLÄKTSORTIMENT.
UTVECKLAT EFTER MARKNADENS BEHOV

Sanyo Denki fortsätter utveckla sitt fl äktsortiment efter marknadens behov. Nedan kan vi både 
presentera helt nya nischade fl äktar såväl som utökade serier med nya storlekar samt ökad prestanda.

Den nya 9GP-serien är specifi kt framtagen för applikationer där fl äkten 
utsätts för höga G-krafter och vibrationer. Tack vare en robust 
konstruktion i alla fl äktens delar kan den motstå 75G under 
1000 timmar. Med fokus på användning i medicinska applikationer har 
fl äktarna en kraftfull prestanda med låg ljudnivå och låg strömförbrukning.

G PROOF SERIES – FLÄKTAR FÖR 
APPLIKATIONER MED HÖGA G-KRAFTER IP-KLASSADE CENTRIFUGALFLÄKTAR

Sanyo Denki breddar sitt sortiment i serien av IP-klassade centrifugalfl äktar med två nya 
storlekar. En ökad efterfrågan på bättre kylförmåga i tuff miljö har gjort att Sanyo Denki utvecklat 
storlekarna Ø221x71mm och Ø225x99mm med IP56.

FÖR APPLIKATIONER MED 
HÖGT MOTTRYCK

Sanyo Denkis Counter Rotating-fl äktar är vanligt 
förekommande i IT-applikationer där många 
värmealstrande komponenter på liten yta skapar ett 
högt mottryck. 

För att möta marknadens behov på ännu mer 
kraftfulla fl äktar lanseras nu ytterligare en modell i 
storlek 40x40x56 mm. Nya 9CRH har samma luftfl öde 
som redan existerande 9CRV men med 62 % högre 
statiskt tryck.

UTÖKAD PRESTANDA MED 
BIBEHÅLLEN FLÄKTSTORLEK

Nu kan vi addera ytterligare en serie, med marknadsledande luftfl öde och 
statiskt tryck, till sortimentet av 97x33 mm radialfl äktar. I jämförelse 
med nuvarande serie 9BMB har 9BMC 15 % högre luftfl öde och 50 % 
högre statiskt tryck. 

PWM CONTROLLER - 
FÖR DIN FLÄKTSTYRNING

Behöver du hjälp att styra fl äktarna? Vi har 
PWM Controller för din fl äktstyrning. Finns för 
omgående leverans. 

På vår hemsida hittar du datablad för våra nya fl äktar.

Ø100 Ø133 Ø150 Ø175 Ø221 Ø225

IP 56 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten

Dammskyddad

Den nya 9GP-serien är specifi kt framtagen för applikationer där fl äkten 
utsätts för höga G-krafter och vibrationer. Tack vare en robust 
konstruktion i alla fl äktens delar kan den motstå 75G under 
1000 timmar. Med fokus på användning i medicinska applikationer har 
fl äktarna en kraftfull prestanda med låg ljudnivå och låg strömförbrukning.

APPLIKATIONER MED HÖGA G-KRAFTER

NYHETER!

IP54 IP56

http://www.oemelectronics.se/flaktar
http://www.oemelectronics.se/flaktar
mailto:marten.breidner@oemelectronics.se
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En av de ledande make up-skolorna i Europa, Make Up Institute i Stockholm, skulle starta en kurs inom 
fransförlängning. Eftersom limmet som används vid fransförlängning kan ge allergiska besvär måste 
någon form av utsug användas.

Vår leverantör Purex har i mer än två decennier tillverkat utsug i sin 
fabrik i England, med fokus på att förbättra produktionskvaliteten, 
minska processkostnader och skydda personal och miljö. 

“Vi hade ett behov av att hitta ett 
utsug och en smidig utsugsarm 
som klarade kraven för att få bort 
ångorna. Vi ville helt enkelt ha 
den bästa på marknaden”, 
berättar Shaul Moalem, grundare 
av Make Up Institute.

“Jag fi ck rekommendationer om 
att kontakta er på OEM 
Electronics när vi skulle köpa 
in våra utsug och armar. Vi har 
testat alla utsug som fi nns på 
marknaden men ert utsug från 
Purex är det bästa. Det är inte 
det mest kända, men det är bäst 
och hos oss bryr sig ingen om 
namnet, bara att produkten är 
den bästa att arbeta med”, säger 
Shaul.

Make Up Institute har precis lagt 
en ny order på fl er utsug och ett 
ännu större behov kommer fi nnas 
i framtiden.
 
“OEM Electronics har varit väldigt 
bra att samarbeta med. Jag får 
alltid snabba svar på mina frågor 
så fort jag vill veta något”, avslutar 
Shaul.

”VI VILLE HA DEN 
BÄSTA PÅ MARKNADEN”
UTSUG OCH UTSUGSARMAR TILL MAKE UP INSTITUTE I STOCKHOLM.

UNIKT FILTERKONCEPT
I PUREX MOBILA FILTERSYSTEM

Kontakta: 
Maja Rehn, säljare
075-242 45 72 • maja.rehn@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Maja Rehn, säljareMaja Rehn, säljare
075-242 45 72 • maja.rehn@oemelectronics.se075-242 45 72 • maja.rehn@oemelectronics.se

I Purex sortiment hittar du mobila fi ltersystem med ett unikt fi lterkoncept för eliminering av gas 
och partiklar som bildas i olika tillverkningsprocesser inom elektronikindustrin. 
Det kan vara processer som exempelvis lödning, laser, limning, lackering eller slipning.

Purex erbjuder ett brett sortiment med 
utsug, armar, munstycken och övriga 
tillbehör. Produkterna 
utvecklas hela tiden för att hålla 
kvaliteten som den mest effektiva och 
mest säkerhetsmedvetna utrustningen 
på marknaden. 

Vi har testat alla utsug 

som fi nns på marknaden 

men ert utsug från Purex 

är det bästa.

“
Kontakta: 
Tommy Petersson, säljare
075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Tommy Petersson, säljareTommy Petersson, säljare
075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se075-242 46 75 • tommy.petersson@oemelectronics.se

http://www.oemelectronics.se/utsug
mailto:tommy.petersson@oemelectronics.se
http://www.oemelectronics.se/utsug
mailto:maja.rehn@oemelectronics.se
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Kontakta: 
Jesper Rylander, produktansvarig värme- och kyllösningar
075-242 45 36 • jesper.rylander@oemelectronics.se

FLEXIBLA FOLIEVÄRMEELEMENT
EXTREMT TUNNA MED ANPASSNINGSBAR FORM.

VÄRM UPP LUFTSTRÖMMAR
MOTSTÅNDSVÄRMARE MED DELTA-FINS

Vår kund Swapsafe tillverkar intelligenta nyckellådor som används för utbyten mellan användare, 
vid till exempel lägenhetsuthyrning via Airbnb. OEM Electronics levererar touchdisplayer till nyckellådorna.

När Swapsafe skulle ta fram nyckellådorna 
var det viktigt att de fi ck en display som 
användaren kunde kommunicera via, för 
att enkelt bli identifi erad och registrerad. 
Genom en god relation med vår tillverkare 
kunde vi snabbt ta fram prover för displayen 
till nyckelskåpen.

”OEM Electronics kunde ge oss rätt teknisk 
expertis och ett konkurrenskraftigt pris”, 
säger Kasper Hessellund Hansen, grundare 
av Swapsafe. 

KOMMUNICERA VIA DISPLAYEN
PÅ SWAPSAFES INTELLIGENTA NYCKELLÅDOR.

DBKs fl änsförsedda motståndsvärmare är perfekt anpassade för att värma 
upp luftströmmar i en mängd applikationer. Exempelvis som förvärmare i 
ventilationsaggregat, eller vid reglering av rumstemperatur.

DBKs nya Delta-formade fl änsar är en revolution på 
marknaden när det kommer till tryckfall. Tack vare dess 
Delta-form (Δ) fl ödar luften mycket enklare genom elementet 
i jämförelse med de traditionella V-formade fl änsarna. 
Den nydesignade ramen är framtagen för att göra 
installationen ännu enklare.

Motståndsvärmare med Delta-fl änsar, kallat HR-D, fi nns i 
tre standardsstorlekar och som kundanpassade varianter på 
förfrågan. För ytterligare säkerhet, fi nns ett petskydd som 
tillval för omslutning av elementet.

I samarbete med vår nya leverantör Heatfor kan vi nu erbjuda fl exibla folievärmeelement. 

Då värmekällan är av folieliknande material kan elementen göras extremt tunna, ner till 0,1mm tjocklek. 
Beroende på kundens krav på fl exibilitet, temperaturspann, pris eller andra egenskaper används vanligtvis 
silikon, polyester eller kapton som elektriskt isolerande material, 

Tillverkningsprocessen gör möjligheten till att anpassa formen nästan oändlig. Detta ger en imponerande 
applikationsbredd och ett stort användningsområde. Välj form, effekt och spänning helt efter dina önskemål.

Skärmen som vi levererar till Swapsafe är en 4,3” 
TFT färgdisplay med kapacitiv touchskärm. De fl esta 
nyckelboxar kommer stå utomhus och därför valdes 
en ljusstark display som tydligt visar informationen på 
skärmen oavsett väder och vind. 

”Som displayleverantör har OEM Electronics bidragit 
till valet av rätt produkt och vi upplever ett proaktivt 
engagemang från deras säljteam”, berättar Kasper. 

Vi på OEM Electronics erbjuder TFT-displayer med vida 
betraktningsvinklar och hög ljusstyrka. Egenskaperna 
möjliggör ett brett användningsområde för många olika 
applikationer och för information i färg som ska visas i 
realtid passar TFT utmärkt. 

”OEM Electronics besitter kompetenser som 
tillgodoser våra behov och vi kommer fortsätta vårt 
samarbete framöver med nya displayvarianter till nya 
produkter”, avslutar Kasper.

Kontakta: 
Anton Fagerström, produktansvarig displayer & displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Anton Fagerström, produktansvarig displayer & displayfönsterAnton Fagerström, produktansvarig displayer & displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se
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silikon, polyester eller kapton som elektriskt isolerande material, 

Tillverkningsprocessen gör möjligheten till att anpassa formen nästan oändlig. Detta ger en imponerande 
applikationsbredd och ett stort användningsområde. Välj form, effekt och spänning helt efter dina önskemål.

http://www.oemelectronics.se/displayer
mailto:anton.fagerstrom@oemelectronics.se
http://www.oemelectronics.se/ptc-varmare
mailto:jesper.rylander@oemelectronics.se


10 11

OEM ELECTRONICS NEWS NR 2/2017 OEM ELECTRONICS NEWS NR 2/2017

I år har vi skaffat en elbil. Vi har lager och kontor 
på olika ställen, och ville hitta ett mer miljövänligt 
alternativ för att ta oss mellan adresserna när vi 
fraktar saker.

Våra utemöbler är gjorda av återvunnen plast.

Vi använder enbart grön el på våra kontor och har 
rörelsesensorer som styr belysningen i vårt 
kontorslandskap och på toaletter och i förråd.

För att inte släppa ut värmen som vi har inomhus 
kommer vi att installera rullportar på vårt lager som 
öppnas och går igen automatisk.

Vi på OEM Electronics vill göra skillnad och vara ständigt delaktiga i en viktig fråga för oss alla - miljön. 
Vi vill vara en förebild för våra anställda, kunder och leverantörer när det gäller miljö och hållbarhet.

VI TAR ANSVAR!
MILJÖN I FOKUS - VIKTIGT I LÄNGDEN

“Under året har vi gjort många medvetna val för att minimiera vår klimatpåverkan”, berättar Urban Malm, vd på 
OEM Electronics. “För oss handlar det om att fokusera på människan, miljön och samhället, för att stärka vår 
position som ett företag som tar ansvar för dessa delar”, fortsätter Urban.

I somras blev vi uppgraderade till och certifi erade enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Två certifi kat som 
bland annat innebär att vi ska ha ett ökat fokus på att förbättra vår miljöprestanda utifrån verksamhetens olika 
processer. Vi vill ständigt förbättra vårt sätt att arbeta kring vår miljöpåverkan i både stort som smått. 

TERMOSTATER FRÅN TECASA
ETT SÄKERT VAL!

Kostnadseffektiva enpoliga termostater, med ett temperaturintervall som sträcker sig från -40°C upp till 
350°C. Dessa termostater hittar du i produktfamiljen NT från Tecasa, som tack vare sina egenskaper är en av 
marknadens mest populära.

Termostaterna arbetar med justerbar eller fast inställd temperatur och lämpar sig i såväl kyl- som värmelösningar.  
Vi erbjuder stora möjligheter att anpassa termostaterna, även vid mindre volymer. Som komplement kan vi också 
erbjuda rattar med märkning, monteringsbrickor, skruvar med mera.

HUR JOBBAR VI FÖR EN BÄTTRE MILJÖ?

Kaffet vi dricker är ekologiskt och pappret vi skriver ut 
på, om vi behöver, är miljömärkt.

Den bärkasse som har lägst miljöpåverkan är den som 
återanvänds många gånger. Vi har därför tagit fram 
en bärkasse som är enkel att ha med och som kan 
användas om och om igen 

Vi byter succesivt ut våra lampor till LED-lampor. 
Målet är att få en lägre energiförbrukning i hela vår 
arbetsmiljö.

Kontakta: 
Andreas Lingmerth, produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

Kontakta:Kontakta:
Andreas Lingmerth, produktansvarig termostaterAndreas Lingmerth, produktansvarig termostater
075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se075-242 45 68 • andreas.lingmerth@oemelectronics.se

http://www.oemelectronics.se/kvalitet---miljo
http://www.oemelectronics.se/kvalitet---miljo
http://www.oemelectronics.se/kapillarrorstermostater
http://www.oemelectronics.se/kapillarrorstermostater
mailto:andreas.lingmerth@oemelectronics.se
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Den 14-17 november fi nns 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!

VI ÄR SÄLJARE PÅ OEM ELECTRONICS:

Robin Axelsson
Norge

Tel. 075-242 45 11, 

Filip Lindén 
Stockholm/Mälardalen/
Värmland/Norrland

Jakob Helander
Södra Sverige

     
Tommy Petersson
Södra/Västra Sverige/Norge

Tel. 075-242 46 75,

Maja Rehn
Östergötland/Mälardalen

Fredrik Carlsen
Säljledare

Tel. 075-242 45 23,

     
Daniel Arfwedson
Södra/Västra Sverige

Tel. 075-242 45 24, 

August Lantz
Norra/Sydöstra Sverige

Tel. 075-242 45 17,

Astrit Berisha
Stockholm/Norra Sverige

Tel. 075-242 45 45,

Sanna Andersson
Västra Sverige

Tel. 075-242 45 84,

https://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/?code=F476027



