
TILLSAMMANS FÖR  
EN BÄTTRE MILJÖ

TEMASIDOR: 
BÄST SKYDD FÖR  
DIN APPLIKATION

EFFEKTIVT I PRODUKT  
OCH I PRODUKTION

HÖG KVALITET 
OCH PREMIUM-
K ÄNSLA

19 215-10

12-13

NR 1 K U N D T I D N I N G  F R Å N  O E M  E L E C T R O N I C S 2020

NEWS



NEWS #1  20202 NEWS #1 2020 3

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

Vår kund IMI Hydronic Engineering AB sökte en  
kunnig batterileverantör, till deras mätutrustning.  
De ville känna sig trygga med att lämna över arbetet 
med batterierna till en leverantör som både stod  
för kompetensen samt för arbetet kring att få dem  
certifierade.

IMI arbetar med produkter och lösningar för att möjlig-
göra att ta kontroll, öka effektiviteten och minska både 
start- och driftkostnaderna med innovativa och driftsäkra 
VVS-lösningar. I deras mätutrustning sitter ett batteripack 
som de tidigare använde egna batterier till. 

”Då batterier inte är vår kärnkompetens behövde vi en 
kunnig leverantör som kunde stå för kompetensen”,  
säger Daniel Jilderos, Development Engineer på IMI. 

”Vi köper även flera andra komponenter från er och det 
är en stor fördel för oss att ni både har ett bra sortiment 
och är en pålitlig leverantör”, berättar Yulia Garner, Senior 
Strategic Purchaser på IMI.

Batterier räknas som en kritisk komponent i applikationer. 
Därför säkerställer vi på OEM Electronics alltid att batteri-
erna vi säljer klarar att certifieras. 

”I nya projekt arbetar vi alltid utifrån att batterierna ska 
kunna testas och bli godkända och certifierade”, berättar 
Daniel Nandorf, produktansvarig på OEM Electronics. 

”Det är en stor trygghet med en leverantör som kan  
leverera med certifikat”, säger Daniel Jilderos på IMI. 
”Certifieringsarbetet är annars den svåra biten som till  
exempel riskerade att bli ett problem då vi skulle få 
produkten godkänd för den amerikanska marknaden”, 
fortsätter Daniel. 

Batteripacket till IMI:s mätutrustning innehåller cylindriska 
celler och kretskort med BMS (Battery Management  
System). Allt är plastförpackat och kontakterat för en  
smidig och säker installation i produktionen hos IMI. 

”Vår leverantör bygger packet av egna celler tillverkade  
i helt egen regi vilket innebär att vi har kontroll över  
hela konstruktionen”, säger Daniel Nandorf på OEM  
Electronics. ”Att ha en källa istället för fler säkerställer  
kvaliteten och säkerheten i produkterna”, avslutar Daniel. 

CERTIFIERAT 
BATTERIPACK

Flera parametrar spelar in vid val av fläkt till en applikation. 
Avgörande är förstås att fläkten förflyttar rätt mängd luft 
för att uppfylla sitt huvudsakliga syfte, vilket i till exempel 
en kyllösning är att få ner temperaturen till önskad nivå.

Ofta styrs dock valet av fläkttyp och storlek av redan 
förbestämd design av kundens produkt. Utrymme i  

applikationen och positionering av luftinlopp och utlopp 
kan bli avgörande för vilken fläkttyp som kan passa utan 
att behöva göra förändringar av sin ursprungsdesign.

Kan man tidigt i produktutvecklingen utvärdera kylbehov 
och passande fläktar, ökar chansen att slippa kompro-
missa i designen längre fram.

Då batterier inte är vår 

kärnkompetens behövde vi 

en kunnig leverantör som 

kunde stå för kompetensen.
“
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KOMPAKT OCH TUNN 
CENTRIFUGALFLÄKT

Sanyo Denkis senaste tillskott är 9TD12P6G001, en liten 
och tunn centrifugalfläkt. Storleken är Ø70x20mm och 
den finns med drivspänning på 12VDC. Fläkten har ett 
max luftflöde på 1,13 m³/min och max statiskt tryck på 
560 Pa. 

Jämfört med 9BD12SC6-1, som är en storleksmässigt 
liknande blower, har nya 9TD12P6G001 3,9 gånger högre 
max luftflöde och 1,9 gånger högre max statiskt tryck. 

Fläkten har PWM-kontrollfunktion för möjligheten att 
optimera luftflöde och minimera strömförbrukning och 
ljudnivå.

Fläkten passar bra till applikationer som grafikkort,  
displayer, monitorer, projektorer, mindre ventilations- 
lösningar, luftrenare med mera.

Att välja en centrifugalfläkt eller blower 
istället för en axialfläkt kan spara 
mycket utrymme i applikationen vilket 
möjliggör för en mer slimmad produkt.

CentrifugalfläktAxialfläkt

Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se
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Idag vill många operatörer och användare av elektroniska applikationer att budskap och interaktion sker via 
en färgdisplay, också kallad TFT-display. Den snabba utvecklingen på marknaden har resulterat i lösningar för 
många olika miljöer, prisklasser och användningsområden. För att hitta rätt TFT-display till rätt lösning kan du 
börja med att utgå från våra frågor här nedanför. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta fram en lösning som 
är anpassad för just dina behov!

Av vem, hur ofta och i vilket sammanhang kommer displayen att brukas? Betraktningsvinklar är viktigt 
för att få en så bra upplevelse som möjligt för användaren. Ska den monteras på vägg, i en vinklad 
manöverpanel eller vara handhållen? Det finns många många olika nivåer av betraktningsvinklar  
beroende på krav och önskad prisbild.

Vill du designa en applikation med utseende, kvalitet och prestanda i fokus finns det massor med nya 
tekniker som ger dig mängder med möjligheter. Jobbar du mot en snäv budget är det viktigt att särskilja 
vad som är krav och vad som är önskemål. Tillverkarnas standardsortiment är oftast tillräckligt bra och 
kommer täcka in de flesta krav du kan tänkas ha på en display. De produceras också i höga volymer 
vilket ger ett bättre pris än andra displayer i samma storlek. Då många kunder köper dem ger det en 
trygghet i att artikeln kommer finnas tillgänglig på marknaden under lång tid framöver.

Det är viktigt att i ett tidigt skede veta ungefär vad du vill visa på din display. Senare kommer det ligga 
till grund för vilken upplösning och vilket interface som passar din display bäst. Våra leverantörer har 
standardstorlekar på sina TFT-displayer och varje storlek finns oftast i många olika upplösningar. 

Börja alltid med att fundera över miljön som displayen ska sitta i. Kommer den utsättas för direkt  
solljus, stora temperaturvariationer eller kommer den vara vägghängd inomhus? Svaret leder till vilket 
temperaturområde och vilken ljusstyrka displayen måste ha. Båda dessa faktorer spelar stor roll för  
slutkostnaden av displayen.

Idag har nästan alla större TFT-displaytillverkare displayer med eller utan kapacitiv touch i sina standard-
sortiment. Tekniken bakom kapacitiv touch bygger på att ett ledande material, som exempelvis ett finger, 
påverkar kapacitansen över en viss yta på touchen. Tekniken har kommit långt och klarar till och med an-
vändning med tunnare handskar. Idag finns det oftast en lösning med kapacitiv touch, oavsett applikation.
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HUR SKA DEN ANVÄNDAS?

VAD FÅR DET KOSTA?

VAD SKA VISAS PÅ DEN?

VAR SKA DEN SITTA?

TOUCH?

SAKER ATT TÄNKA PÅ  
I ETT DISPLAYPROJEKT

TEMA:

BÄST SKYDD

BÄST SKYDD FÖR 
DIN APPLIKATION
På följande sidor kan du läsa om hur du bäst skyddar din applikation. Olika komponenter och material med  
en sak gemensamt - att ge bästa möjliga skydd för din produkt. Välkommen att höra av dig till oss vid frågor. 

KYLA • VÄRME

INGJUTNING

EMI

Frågor? Kontakta Anton Fagerström 
Produktansvarig displayer & displayfönster
075-242 45 12 • anton.fagerstrom@oemelectronics.se
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KYLA • VÄRME
Är din applikation utsatt för värme eller kyla? Oavsett om du till exempel behöver avlägsna överskottsvärme 
eller hålla frost och kyla borta, ser vi till att du får rätt lösning. Säkerställ kvalitet och livslängd i din applikation 
genom att använda rätt komponenter.

Framtidens elektroniska produkter blir alltmer kraftfulla 
samtidigt som de ofta ska vara så kompakta som möjligt. 
Detta leder till att det genereras mer värme på mindre  
yta vilket kan vara en utmaning att hantera. Känsliga 
komponenter får inte bli överhettade eftersom  
produktens kvalitet och livslängd kan riskeras. Skydda 
applikationen med komponenter för att kyla.

I andra applikationer kan värme krävas för att till  
exempel hålla komponenterna frostfria. En lika viktig 
utmaning att ta hänsyn till för att inte riskera att  
applikationen påverkas negativt.

Vi hjälper dig att få precis rätt lösning, anpassad efter din 
applikation. De olika komponenterna för värme och kyla 
har sina speciella egenskaper och vi guidar dig till det 
som ger bäst effekt.

APPLIKATION 
Vad är det för applikation som ska kylas/värmas? 
 
 
UTRYMME 
Hur ser det ut i applikationen? Var finns det utrymme  
för en värme-/kyllösning och hur stor lösning behövs? 

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

Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

Christofer Brandt
Produktansvarig termiska material
075-242 45 15 • christofer.brandt@oemelectronics.se

TEMPERATUR 
Vilken temperatur är optimal för applikationen? 
Vilka klimat kommer applikationen utsättas för? 

LJUDNIVÅ 
Finns det några begränsningar vad gäller ljudnivån  
i applikationen?

OMSTÄNDIGHETER SOM KAN PÅVERKA VAL AV KYL- ELLER VÄRMEKOMPONENT:

Kontakta oss för mer information eller frågor.

TE
M

A:

BÄST 
SKYDD

En fläktlösning kan användas för 
både värme och kyla. Finns i en 
mängd storlekar samt kan anpassas 
helt efter behov. Ett bra val i applika-
tioner som kräver luftförflyttning.  

 

Säkerställer att det inte bildas luft-
fickor som isolerar värmen mellan 
kylfläns och värmekällan. Finns som 
elektriskt ledande eller isolerande. 

Kyler allt från mindre transistorer till 
kraftfulla processorer och LED- 
belysning. Finns i en mängd  
standardvarianter, men kan även 
anpassas efter behov.

FLÄKTAR TERMISKA MATERIAL ALUMINIUMPROFILER

En effektiv transportör av värme. 
Kan med fördel användas vid höga 
värmeeffekter, vid utrymmesbrist, för 
viktminskning eller där luftflödet är 
begränsat.

HEATPIPE

Kyler höga värmeeffekter på liten yta. 
Designas för att maximera vätskans 
kontakt med varma ytor, vilket ger 
väldigt hög värmeledningsförmåga.  

 

VÄTSKEKYLNING

Termoelektriska kylare som bygger 
på peltierteknik, assisterad av IP54-
klassade axialfläktar. Hög kvalitet i 
kompakt utförande när det behövs 
extra kyla i applikationen.

PELTIERKYLARE

Självreglerande och anpassar effek-
ten efter omgivningstemperaturen. 
Passar bra vid låga temperaturer där 
frost och kondens annars kan skapa 
stora problem.

 

PTC-VÄRMARE

Tunna folieelement där formen kan 
anpassas nästintill oändligt. Finns 
även värmekablar som till exempel 
kan värma upp rör eller hålla dörr- 
karmar frostfria.

 

FLEXIBLA VÄRMARE

Vi har en mängd termostater och 
temperaturbegränsare för optimerad 
drift och säkerhet.  
 

 

TEMPERATURREGLERING

TEMA:

BÄST SKYDD
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Vi erbjuder flera olika ingjutningsmaterial från världsle-
dande tillverkaren Wacker samt från Henkel med ledande 
varumärken som Loctite Hysol® och Stycast™. De olika 
materialen har sina speciella egenskaper och fördelar.

SILIKON 
Silikon ger bäst skydd. Wackers sortiment av två- 
komponentssilikoner täcker de flesta ingjutningsbehov 
och används ofta i applikationer i krävande miljöer med 
extrema temperaturer. 

Silikon är ett otroligt flexibelt material vilket gör det så 
fjädrande att det absorberar termomekanisk spänning 
bättre än något annat material, utan att riskera att kom-
ponenterna skjuvas loss. Det förhindrar läckströmmar 
och överslag samt har utmärkt temperaturtolerans. De 
fysiska och tekniska egenskaperna förblir oförändrade 
vid såväl -50°C som vid +200°C - även efter flera tusen 
timmar i drift. 

EPOXY 
Epoxy är mekaniskt starkt, har god vidhäftning mot 
de flesta material och kan vara mycket hårt. Det står 
emot kemikalier och oljor och har hög dielektrisk styrka. 
Henkel har specialiserat sig på att utveckla många olika 
epoxymaterial med mycket olika egenskaper. Det finns 
också högtemperaturtåliga versioner samt med UL- 
godkännanden.  
 
POLYURETAN 

Polyuretan är det vanligaste materialet på marknaden 
och används ofta vid stora priskänsliga volymer. Det  
finns i flera former med många olika egenskaper och ger 
bra skydd för applikationer med lägre maxtemperatur.

För att skydda och isolera komponenter, kretsar eller hela kretskort används ofta ingjutning. Ingjutningar 
skyddar mot fukt, temperaturskillnader, mekaniska/elektriska störningar, slitage, stötar, vibrationer med mera. 
Ingjutningar kan även användas för att fixera och montera komponenter samt för att avleda värme.

TE
M

A:

BÄST 
SKYDD

INGJUTNING

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

Jämförelse av temperaturresistens:

Prestandajämförelse, flexibilitet och mekanisk styrka:

MEKANISK STYRKA
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SILIKON

POLYURETAN

EPOXY

LÅG

SILIKON 
• Upp till 260°C 
• Mest flexibel

 
 
EPOXY 
• Generellt under 180°C 
• Störst mekanisk styrka

POLYURETAN 
• Under 125°C 
• Generellt ”mittemellan” epoxy  
 och silikon i mekanisk styrka  
 och flexibilitetARBETS- 

TEMPERATUR

Aros Polymerteknik är ett företag med enorm  
kompetens och lång erfarenhet inom polymerteknik.  
Deras styrka ligger i det som sker mellan oss som  
säljer material och producerande bolag. De har också  
full produktionskapacitet med många olika typer av  
doseringsutrustningar, robotar samt tvättar och arbetar 
med allt från prototyper till massproduktion.

Tack vare samarbetet med Aros Polymerteknik kan vi ge 
ytterligare service genom att du som köper vårt material 
kan få hjälp hela vägen fram till färdig ingjuten applikation. 

STARTA UPP PRODUKTION  

Få hjälp med att hitta lämpliga produktionsmetoder, vilka 
sedan redovisas i en arbetsinstruktion.

UTRUSTNING  

Köp eller hyr, ny eller begagnad utrustning. Du kan även 
få hjälp med installation, service och utbildning.

OMPACKNING  

Packa om materialet och få det i precis rätt dosering, 
anpassat efter era behov. 

HJÄLP MED TILLVERKNINGEN 

Gör ingjutningen i Aros Polymertekniks produktion. 

FELSÖKNINGSKONSULT  

Har ni stött på fel i er produktion kan de komma in och 
felsöka och hjälpa er att komma igång igen.

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

TEMA:

BÄST SKYDD

UV-HÄRDNING 
För att kunna snabba på härdtiden samtidigt som  
flexibiliteten i produktionen ökar, tittar många på alternativ 
med UV-härdning. Materialet härdar mycket snabbt  
samtidigt som man kan ha mycket långa brukstider.

BEHÖVER DU HJÄLP ATT KOMMA 
IGÅNG?

NEWS #1 2020 9
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Emil Gustafsson 
Produktansvarig             EMC-skydd 
075-242 45 18 • emil.gustafsson@oemelectronics.se

 Lars-Gunnar Lönnberg 
Produktansvarig             induktiva komponenter 
08-732 85 64 • lars-gunnar.lonnberg@oemelectronics.se

Skydd mot EMI, elektromagnetisk interferens, förhindrar 
att elektromagnetiska störningar påverkar komponenter i 
din applikation negativt. 

Med rätt EMC-skydd säkerställs elektromagnetisk 
kompatibilitet. Det innebär att alla komponenter fungerar 
tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan 
att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för 
andra komponenter.

Det finns många olika parametrar som spelar in vid val av 
skärmning. Varje applikation är unik och det är den som 
avgör vilken lösning som passar bäst. Här är exempel på 
våra olika EMC-skydd.

DROSSLAR & INDUKTORER 

Vi levererar kundanpassade drosslar och induktorer i 
många utföranden. Drosslarna levereras i olika mekanis-
ka utförande och används till olika applikationer för att  
ta bort störningar och höja effektiviteten på ström- 
försörjningen.

GENOMFÖRINGSFILTER 
Med genomföringsfilter kan du filtrera bort ledningsburna 
störningar, både för en och flera genomföringar.

MIKROVÅGSABSORBENTER  

Vi har EMI-skärmning och MW-absorbenter för en effektiv  
skärmnings- eller absorbentlösning. De kan stansas 
enligt dina ritningar med korta ledtider.

SKÄRMANDE MATERIAL 

Inom skärmande material finns det en rad olika lösningar.  
Exempel på dessa är ledande silikon, fabric over foam, 
fingerlist, conductive foam, oriented wires samt ledande 
material som fett, färg, plast och adhesiv.

SKÄRMBURKAR 
Beroende på antal och komplexitet arbetar vi med allt 
från standardmått till en fullt kundunik lösning. Dämp-
ningen kan även förstärkas över ett större frekvensband 
genom att en mikrovågsabsorbent sätts in i locket. 

Kontakta oss för mer information om hur du kan skydda 
din applikation mot elektromagnetisk störning.

EMI

TE
M

A:

BÄST 
SKYDD

Är dina komponenter utsatta för elektromagnetisk störning? Vi har ett brett 
sortiment av lösningar för EMC-skydd, både för ledningsbundna och strålande 
elektromagnetiska störningar.

Sedan lanseringen 2017 av den nya EC3-motorplatt- 
formen REVOLUTION 360, har vår leverantör Torin Sifan 
fortsatt utveckla och bredda sortimentet baserat på den 
nya plattformen.

I sortimentet med de mindre storlekarna av EC-centri- 
fugalfläktar, adderas nu ytterligare ett motoralternativ på 
170W för 4 modeller (190 mm och 225 mm backward 
curved samt 146 mm och 160 mm forward curved). 

Samtidigt lanseras även 190 mm och 225 mm backward 
curved-centrifugalfläktar i kassettutförande. Design och 
positionering av inloppskona kontra fläkthjul är optimerad 
för att fläkten ska arbeta så effektivt som möjligt.  

Dessutom underlättar det installationen av fläkten i  
applikationen.

REVOLUTION 360-serien består av centrifugalfläktar 
med EC-motorer designade med den senaste teknologin. 
De kan prestera med väldigt hög verkningsgrad och låg 
ljudnivå i applikationer med högt mottryck, till exempel 
ventilationsprodukter. Med den inbyggda intelligensen 
finns flexibiliteten att programmera fläkten så den arbetar 
så effektivt som möjligt i varje specifik applikation.

Frågor? Kontakta Mårten Breidner 
Produktansvarig fläktar  
075-242 45 67 • marten.breidner@oemelectronics.se

NEWS #1 2020 11

REVOLUTION 360-serien

EFFEKT

Backward-
curved 
190 mm

89W

Backward-
curved 
190 mm

(High flow)

76W, 170W

Backward-
curved 
225 mm

85W, 170W

Forward-
curved 
120 mm

59W

Forward-
curved 
140 mm

85W

Forward-
curved 
146 mm

85W, 170W

Forward-
curved 
160 mm

82W, 170W

HÖGRE EFFEKT OCH I 

KASSETTUTFÖRANDE

Backward-
curved 
133 mm

45W

NEWS #1  202010
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Vår kund Skärgårdstunnan fastnade för en ström- 
brytare som passade perfekt för dem. När den  
testades visade det sig dock att piezo-brytaren ibland 
levde sitt eget liv och stängde av eller satte på en 
funktion av okänd anledning. Utveckling och flera  
tester ledde sedan fram till en väldigt bra komponent. 

Skärgårdstunnan AB utvecklar, tillverkar och säljer  
vedeldade badtunnor. Ett svenskt företag med huvud- 
kontor och fabrik i Åmål. Sedan starten 2007 har de haft 
en otrolig tillväxt då efterfrågan på deras vedeldade bad-
tunnor ökat och hittills har de sålt mer än 10 000 bad. 

”Våra badtunnor är premiumprodukter och genom- 
syras av hög kvalitet”, säger Eric Söder, projektledare på 
Skärgårdstunnan. ”Vi strävar efter hög kundnöjdhet och 
jobbar aktivt för detta bland annat genom att just säker-
ställa hög kvalitet på komponenterna i våra produkter”, 
berättar Eric.

I badtunnorna sitter två strömbrytare, för att sköta belys- 
ningen samt bubbelsystemet. Det är kundanpassade 
piezo-brytare i stilren design, utvecklade för att klara tuffa 
miljöer. 

”När vi fick prov på brytaren fastnade vi direkt för den. 
Den var snygg, stilren och passade väl in i vårt form-
språk”, säger Eric Söder. 

”Tidigare köpte vi standardknappar med liknande  
utseende, men vi ville höja kvaliteten samt hitta en kunnig 
samarbetspartner som kunde tillgodose våra önskemål 
kring konstruktionsförbättringar. Samarbetet med OEM 
Electronics ger oss trygghet då vi får certifierade och för 

HÖG KVALITET OCH 
PREMIUMKÄNSLA 

oss unikt framtagna komponenter som håller hög  
kvalitet”, fortsätter Eric.

När piezo-brytarna skulle testas upptäckte man en  
egenskap som varken vi på OEM Electronics eller vår 
leverantör varit med om tidigare. Knappen reagerade  
inte bara när man la fingret på den, utan även på stora 
temperaturskillnader. Så när badets heta vatten nådde 
den kalla knappen aktiverades brytaren och ofrivilligt 
stängde av eller satte på en funktion.

”Vår leverantör ONPOW fick hitta ett nytt piezo-element 
som klarade temperaturskillnader. Lösningen blev ett 
tjockare piezo-membran och ny elektronik”, berättar  

Jonatan Lindell produktansvarig på OEM Electronics.

”Det blev jättemycket bättre och knapparna är väldigt 
motståndskraftiga”, säger Eric Söder på Skärgårds- 
tunnan. ”Vi har gjort många egna tester där vi bland  
annat utsatt knappen för stora temperaturskillnader samt 
säkerställt att inget konstigt inträffar då den utsätts för 
exempelvis havsvatten och bakteriedödande medel”, 
avslutar Eric.

Brytarna är kundanpassade för Skärgårdstunnans behov 
och levereras färdiga med kablage för smidig montering i 
produktionen.

Eric Söder, projektledare Skärgårdstunnan samt Jonatan Lindell, 
produktansvarig och Robert Karlsson, säljare OEM Electronics.

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

“Samarbetet med OEM Electronics ger 

oss trygghet då vi får certifierade och 

för oss unikt framtagna komponenter 

som håller hög kvalitet.
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Vår leverantör Oxley utvecklar och producerar  
belysnings-, kontakterings- och EMC-komponenter 
mot flyg- och militärindustrin. Sedan början av 
1940-talet har de arbetat med detta och deras styrka 
ligger i flexibiliteten då alla delar av tillverknings- 
processen finns i deras fabrik. 

En del av deras produktprogram inriktar sig mot  
NVG (Night-Vision-Google)-kompatibel belysning för  
operationer och säkerhetstransporter nattetid. 

Genom noggranna tester har  
man lyckats producera IR-armaturer  
för fordonsmontage, med en optimerad  
ljusbild för att ge NVG-bäraren en så klar  
bild som möjligt av vad som befinner sig framför dem.  
IR-ljuset kan också nyttjas som broms- och positions- 
ljus vid transport i kolon, då det med all Night Vision-
utrustning är svårt med djupseendet. 

Armaturerna produceras i svart anodiserat aluminium  
och kan monteras på alla tänkbara fordon som nyttjas  
i samband med NVG.

För mer information om Oxley’s NVG-kompatibla  
produkter eller övriga förfrågningar, hör av er till oss  
så kommer vi ut och diskuterar en lösning anpassad  
efter just era behov.

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

Vår leverantör CTS Tusonix är ledande inom EMI/RFI-filter och erbjuder ett brett sortiment  
av både standardiserade och kundanpassade filter för att undertrycka elektromagnetiska  
störningar (EMI) och radiofrekventa störningar (RFI). 

Standardiserade och kundspecifika lågpassgenom- 
föringsfilter med press-in, solder-in eller gängad  
bussning. Vi erbjuder många olika konstruktionstyper  
till exempel med epoxy-tätning eller silverplätering.

Ytmonterade EMI/RFI-filter kräver den minsta ytan 
vilket möjliggör hög täthet på kretskortet och sparar 
utrymme.

Vi erbjuder UL-certifierade EMI-filtrerade kopplings-
plintar som är kostnadseffektiva och kan möta specifika 
designkrav.

Vi har ett brett sortiment av lösningar för att era  
produkter ska klara kraven för elektromagnetisk  
kompatibilitet (EMC).

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

NIGHT VISION
- MILITÄRKLASSAD BELYSNING

BraunAbility arbetar med utveckling och tillverkning av 
bilanpassningsprodukter. De hette tidigare Autoadapt 
och finns i Stenkullen, strax utanför Göteborg. 

Deras produkter ser till att personer med begränsad 
rörlighet samt rullstolsburna, inte blir hindrade från att 
köra eller åka den bil de önskar. Ett exempel på detta är 
produkten Turny Evo, som innebär att sätet roterar ut och 
sänks för att man enklare ska komma in och ur bilen. 

Vi levererar plastdetaljer, kablage samt handkontrollen 
som manövrerar Turny Evo. Handkontrollen är framtagen 
med användarvänlighet i fokus. 

ANVÄNDARVÄNLIG
HANDKONTROLL

På baksidan läggs en speciell beläggning på plasten, 
vilket ger en gummerad känsla och handkontrollen  
ligger säkert i handen. 

Knapparna är ett transparent silikongummitangentbord 
med stor slaglängd, för att användaren tydligt ska känna 
aktiveringen. Under varje knapp ligger lysdioder vilket gör 
att knappen man trycker på lyser upp. Knappen kan även 
ge ett rött sken om man till exempel når ytterlägen. 

Displayen på handkontrollen är väldigt högupplöst och 
kan därför kommunicera detaljerad data på liten yta. Här 
får användaren statusrapporter och meddelanden.

Handkontrollen till Turny Evo är en av flera som vi  
levererar till BraunAbility. De andra bygger på samma  
bas vilket gör dem väldigt kostnadseffektiva. 

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap och kan  
därför erbjuda en komplett lösning av kundanpassade 
användargränssnitt. Välkommen att höra av dig till oss!

Frågor? Kontakta Tomas Isaksson 
Produktansvarig silikongummi-tangentbord,        silikondetaljer 
075-242 45 35 • tomas.isaksson@oemelectronics.se
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NY DESIGN 
MED SKYDD 
MOT VÄTA

Mer vattentålig knappsats, var ett av kraven när  
Husqvarna AB skulle uppgradera en av sina gräs-
klippare. Knappsatsen behövde klara höga krav på 
vattentålighet och de ville ha en ny design, samtidigt 
som projekttiden var kort.

På gräsklipparens manöverpanel satt tidigare en overlay, 
enkelt förklarat som ett klistermärke, för att försegla  
kåpan över kretskortet. Men den behövde bytas ut  
och hela panelen behövde bli bättre och mer vattentålig. 

”Jag kontaktade OEM Electronics tidigt i projektet.  
Dels för att vi haft bra samarbeten tidigare och dels för  
att jag visste att ni kommit långt i ett liknande projekt 
tillsammans med en annan avdelning här på Husqvarna”, 
berättar Thomas Hermansson, Lead Engineer på  
Husqvarna Wheeled.

Genom att dra nytta av resultaten från det tidigare  
projektet, som till exempel hur knappsatsen blir vattentät, 
kunde man nu snabbt fokusera på den nya designen.

”Vi fick bra hjälp med idéer och fick prover på olika  
varianter, vilket gjorde att projektet flöt på smidigt”,  
säger Thomas.

I designarbetet var användarupplevelsen helt i fokus. 
Knappsatsen skulle ge en premiumkänsla och vara lätt-
manövrerad. Symbolerna behövde vara tydliga och klara 
även vid starkt solljus. 

”Vi har fått en bättre produkt än tidigare som dessutom 
håller en betydligt högre kvalitet. Trots att den tekniska 
kravbilden var väldigt hög, så löste OEM Electronics det 
smidigt för oss”, avslutar Thomas.

”I Husqvarnas fall, vilket även gäller för många av våra 
kunder, sker mycket av produktutvecklingen i Sverige”, 
säger Fredrik Carlsen, KAM på OEM Electronics. ”Sedan 
är det vanligt att tillverkningen förläggs på annan plats.  
I detta projektet sker tillverkning av komponenter, del- 
system och färdig produkt i olika delar av världen. Tack 
vare att OEM-koncernen har kontor på många platser 
så fanns det kontor i närheten av vår tillverkning. Därför 
sköts all logistik via vårt bolag där i detta projekt. Smidigt 
för alla parter att ha nära mellan komponentleverantör och 
kundens tillverkning”.

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

Vi har fått en bättre produkt än 

tidigare som dessutom håller 

en betydligt högre kvalitet.“
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Erik Berg, inköpare och Peter Johansson,, konstruktör på  
Kuben Ventilation AB samt Filip Lindén, säljare OEM Electronics.

När vår leverantör Heatfor breddade sitt sortiment 
med värmekablar, presenterade vi detta för vår kund 
Kuben Ventilation AB. En lösning med att foliera vär-
mekabeln och anpassa den efter deras produkt ledde 
till förbättring för både Kubens produktionsarbete 
och i deras applikation.

Kuben Ventilation bygger kundanpassade ventilations- 
aggregat i egna produktionsenheten i Vassbo, mitt 
emellan Falun och Borlänge. Ett innovativt företag med 
produkter i teknikens framkant.

I ventilationsaggregaten med integrerad värmepump 
hamnar kondensvatten i botten. Då produkten står utom-
hus riskeras driftstopp om vattnet skulle frysa. Tidigare 
monterade man därför en värmekabel i botten, med hjälp 
av smältlim. Därefter gjordes en silikoningjutning ovanpå. 
Det krävde både tid och tålamod, med cirka 1 timmas 
arbetstid och 8 timmars torktid. 

”Arbetet var tidigare kladdigt och resultatet påverkades 
av den mänskliga faktorn, men nu är det lika snyggt  
oavsett vem som monterar. Vår produkt har fått ett proff-
sigare utseende”, säger Erik Berg, inköpare på Kuben.

Med nuvarande lösning är arbetstiden nere på 5-10  
minuter. Ytan tvättas, skyddsfilmen på folieelementet  
tas bort och därefter montering. Smidigt och en  
betydligt mer effektiv produktion.   

Materialkostnaden är ungefär samma som innan. Den 
stora fördelen för Kuben är en besparing av arbetstid och 
en betydligt jämnare kvalitet. 

MER EFFEKTIVT  
- PÅ ALLA SÄTT!

”Vi fick prover och kunde testa i lugn och ro samtidigt 
som vi fick bra rådgivning. Vi är väldigt nöjda med all 
support som vi fått i projektet”, berättar Peter Johansson 
konstruktör på Kuben. 

Vi levererar värmaren färdig med termostat och kablage, 
för att ytterligare förenkla monteringen. 

Flexibla folievärmeelement kan göras extremt tunna, ner 
till 0,1 mm tjocklek. Tilverkningsprocessen gör att man 
kan anpassa formen nästan oändligt. Man kan välja form, 
effekt och spänning helt efter egna önskemål. 

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

Vår leverantör Tecate Group erbjuder ett stort  
antal typer av ultrakondensatorer för applikationer 
med energisamlingssystem, populärt kallat  
Energy Harvesting. 

Kondensatorerna finns för hålmontage på PCB eller  
med kabelanslutning i singel-cell eller packutförande.  
De är idealiska för att tillhandahålla toppeffekt i olika  
energisamlingssystem. 

Några av deras många applikationer inkluderar: 
 
• TPLH-ultrakondensatorer för att bevara register och  
 konfigurationsdata i mikrokraftkontroller med låg effekt. 
 
• PBL / PBLL-ultrakondensatormoduler för buffert vid  
 sändnings-/mottagningsfunktioner vid toppbehoven i  
 energisamlingssystem. 
 
•  Ultrakondensatorer i HS2-serien för att uppfylla kraven  
 på toppeffekter i trådlösa nätverk och där det är 
  utrymmesbrist. 

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

Med över 30 års erfarenhet av att designa förstärkare  
i världsklass, har vår kund Ampsource tagit fram en  
förstärkarmodul för inbyggnad till Pro Audio-industrin  
med anpassningsbar hårdvara och mjukvara. 

För den viktiga strömförsörjningen har Ampsource valt 
oss som leverantör av induktiva komponenter som  
transformatorer och drosslar. Vår leverantör Alpha Power 
kunde snabbt ta fram komponenter som mötte kundens 
krav på kvalitet och pris. 

Vi har levererat komponenter till flera tidigare projekt och 
produkter som grundarna till Ampsource utvecklat för 
andra företag inom olika produktområden. 

 Frågor? Kontakta Lars-Gunnar Lönnberg 
Produktansvarig             induktiva komponenter 
08-732 85 64 • lars-gunnar.lonnberg@oemelectronics.se

Vi har, tillsammans med vår leverantör, bred kompetens 
inom området och kan snabbt ta fram prover med  
kostnadseffektiva material som är repeterbara över tid.

Välkommen med din förfrågan!

INDUKTIVA 
KOMPONENTER
TILL FÖRSTÄRKARE 
PÅ PROFFSMARKNADEN

ULTRAKONDENSATORER
FÖR ENERGY HARVESTING
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Tillsammans med vår kund MikroData AB har vi 
arbetat fram stilrena och kundanpassade aluminium-
paneler.

MikroData AB tillverkar elektroniska komponenter  
till industri-controllers. Samarbetet med oss på  
OEM Electronics har mynnat ut i rejäla och snygga  
aluminiumpaneler avsedda för MikroDatas kunders 
maskiner. 

“Utförande och finish på panelerna håller första klass”, 
säger Lars Karlsson, grundare av MikroData AB.

“Vi och våra kunder lägger stor vikt vid robusta produkter 
med lång livslängd, vilket dessa paneler lever upp till”, 
fortsätter Lars. 

KUNDANPASSAT 
MED STILREN DESIGN

Vi kan erbjuda paneler i olika utföranden, helt efter våra 
kunders önskemål. Detta i både små som stora serier 
och med snabb leveranstid. 

“Genom ett nära samarbete med inkluderande och  
effektiva dialoger med MikroData, har vi nått ett tillfreds- 
ställande resultat vilket alltid är huvudmålet för oss”, 
berättar Anton Segerson produktansvarig på OEM  
Electronics. 

Panelerna kan göras i flera olika material, som aluminium, 
akryl, PC med mera. Trycket görs i digitalt 4-färgsprint  
eller screentryck beroende på applikation och antal.

Har du planer på en lösning med en kundanpassad 
printad panel? Hör av dig till oss.

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

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Vi vill ständigt vara delaktiga i arbetet för 
en bättre miljö. Med många medvetna val, 
från stort till smått, arbetar vi för att mini-
mera vår klimatpåverkan. Nu ber vi om er 
hjälp, så att vi tillsammans kan arbeta för 
en bättre miljö.

Vi tror att vi tillsammans med er kunder kan 
planera leveranser och ha bättre framförhåll-
ning, så att fler transporter kan gå via båt från 
Asien. För det är just leveranstiden som är 
den största påverkan för dig som kund. Kan vi 
ha framförhållning på beställningarna så kan 
vi tillsammans göra stor skillnad för en bättre 
miljö och välja de transportmedel som ger 
lägre CO2-avtryck. 

Räkneexemplet här bredvid är förenklat men 
ger en snabb fingervisning om skillnaderna 
mellan att transportera med båt, tåg och flyg 
från Asien. 

BÅT 
Att transportera via båt gör minst CO2-avtryck. 
Detta innebär att vi tillsammans behöver  
planera leveranserna, då vi beräknar att  
transporten tar cirka 8 veckor.  

TÅG - påverkar ca 3-5 gånger mer än båt. 
Väljer vi tåget för leveranserna så blir CO2- 
avtrycket cirka 3-5 gånger mer än med båt.  
Med tåg tar leveransen cirka 5 veckor. 

FLYG - påverkar ca 90-100 gånger mer än båt. 
Med flyg får vi kortare leveranstid då det tar 
cirka 1 vecka i transporttid. Det är dock det 
transportmedel som lämnar absolut störst 
CO2-avtryck.
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Vår leverantör Henkel Electronics har vidareutveck-
lat sin rumstemperturtåliga lodpasta och lanserar 
nu GC50. En perfekt lodpasta för jet printing.

Applicering av lodpasta med hjälp av traditionell stencil- 
tryckning är fortfarande oslagbart när det kommer till  
hastighet. Men dagens elektronik blir allt mer komplex 
och ställer högre krav på tillverkningsprocessen. 

Med jet printing kan man dispensera extremt exakta  
volymer på varje individuell lödpunkt, vilket i vissa fall  
är helt avgörande för kretsens funktion, till exempel i  
5G-applikationer. Dessa lödningar kan inte ens utföras 
med stenciltryck och normal dispenseringsprocess går 
alldeles för långsamt.

Jet printing-teknologin går ut på att lodpastan matas in 
i en piezodriven ejektor som skjuter ut små droppar av 
pasta i farten, med mycket hög precision och utan  

kontakt med kretskortet (till 
skillnad mot dispensering). 
Det gör att man kan applicera 
pasta snabbare även i trånga 
utrymmen, så korten kan krym-
pas och varje lödpunkt kan få 
en unik profil även höjdmässigt 
för att kunna optimera lödning 
av varje individuell komponent 
på kretskortet.

Nu har Henkel Electronics i nära samarbete med  
Mycronic utvecklat en lodpasta för jet printing. Parametrar 
för GC50-applicering kommer att vara inprogrammerade  
i alla nya maskiner som säljs och kan redan nu laddas  
ner från Mycronics bibliotek. GC50 är anpassad till  
Mycronics MY700 Jet Printer och standardejektor AG04 
för droppstorlekar med diameter 330-520 μm.

Hållbarhetstid oöppnad förpackning Livstid i ejektorhuvud, i användning 25°C

GC50 6 månader i rumstemperatur,  
12 månader i kylskåp > 2 veckor

Konkurrenter Klarar ej rumstemperatur, 
Kan endast förvaras i kylskåp < 1 dag

Det hela började med att vi på OEM Electronics, i  
samband med lanseringen av Henkels rumstemperatur-
pasta GC10, anordnade ett seminarium under en  
elektronikmässa. Henkels tekniska chef presenterade  
nya lodpastan och utvecklingsarbetet bakom den. 

Bland åhörarna fanns utvecklare från Mycronic och en 
mycket intressant diskussion tog fart om framtidens  
möjligheter med jet printing i kombination med den  
tåligare typ av lodpasta som Henkel just hade lanserat.

Ur detta möte startade samarbetet som nu resulterat i 
en ny produkt hos Henkel och en förbättrad process i 
produktionslinan. En riktig solskenshistoria!

Att få lodpastan godkänd av Mycronic är en milstolpe. 
Deras tester är väldigt grundliga och för att hamna på 
deras lista över kvalificerad lodpasta krävs väldigt små 
felmarginaler. 

Lodpastan GC50 tillhör samma familj som GC10 och 
GC18 som används vid stenciltryckning, och blir Henkels 
första lodpasta för jet printing. Då pastan kan förvaras i 
rumstemperatur under lång tid kan man drastisk korta 
ner tillverkningsprocessen då den kan ligga kvar i ejektorn 
mycket längre än konventionella lodpastor och man  
slipper lägga onödig tid på rengöring av verktyg. Den  
behöver inte heller kvävgas i omsmältningen, vilket blir en 
rejäl kostnadsbesparing.

JET PRINTING
FÖR DISPENSERING AV EXTREMT EXAKTA VOLYMER 

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

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 
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

Robin Axelsson
Säljledare
Tel. 075-242 45 11,
robin.axelsson@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

MED TANKE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID
Tryckproduktion kan gå hand i hand med miljö-
mässigt hållbar verksamhet. Tryckeriet som vi 
anlitar är ett bra exempel på detta.

Två gånger per år skickar vi ut denna tidning till dig. 
Det känns riktigt bra att anlita ett tryckeri som arbetar 
aktivt med miljöarbete. 

DanagårdLitho är historiskt engagerade i förnybar  
energianvändning och 2018 blev de först i Sverige 
med ursprungsmärkt el från egen vindkraft. Idag 

producerar de mer än dubbelt så mycket el som de 
använder. 

Deras offsettryckpress använder enbart färger och 
andra kemikalier som är godkända av Svanen.  
Färgerna är gjorda av  
vegetabiliska oljor och  
förnyelsebara råvaror. 
Pappret är såklart  
miljömärkt och över- 
blivna tidningar återvinns.
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Tryck: DanagårdLitho, Ödeshög 2020


