
Lokal mässa inom elektronik och inbyggda system

Välkommen till ElektronikExpo den 17 maj!
ElektronikExpo är en mötesplats för elektronikbranschen i Västmanland, där även 
representanter för automationsområdet brukar delta. Flera utställare finns på plats och 
ett antal intressanta föreläsningar kommer att hållas under dagen. Varmt välkommen!

Årets upplaga av ElektronikExpo genomförs fredagen 17 maj mellan 12:00-17:00 på Rocklunda Sport 
& Event i Västerås. I år har expot hela 14 utställare, däribland Automation Region och – nya för i år – 
minSTInnovation samt Yokogawa Measurement Technologies. Övriga utställare är Analogik Teknik, 
Aros Circle, Delta, Elektronik Mekanik, Evertiq, Linear Technology, Motion Control, RealTest, Solarit, Stig 
Wahlström Elektronik och Würth Elektronik Sweden.

Programmet är som vanligt fullspäckat med både fri lunch och spännande ämnen:

12:00 Lunch
13:00 Att konstruera elektronikkyllösningar 
 The Thermal Design Process · Jussi Myllyluorna · EG Electronics
13:20 Energy Harvesting och strömsnål elektronik 
 Thomas Ginell och Mats Hellberg · Linear Teechnology AB
13:45 Mingel & mässa
14:15 Hur kan man öka badkarskurvan? Om felutfall och hur man kan öka 
 livslängden på ett system 
 Sven Ek och Lars-Gunnar Klang, Swentech
14:50 Kan man inte bara få jobba? Om att anställa en person med 
 funktionsnedsättning 
 Joacim Gunnarsson · Misa
15:00 Mingel & mässa
15:30 Forskningsprofilen Inbyggda Sensorsystem för hälsa 
 Maria Lindén · Mälardalens högskola
15:45 RoboCat – erfarenheter av samverkan vård och teknik 
 Christine Gustafsson · Mälardalens högskola
16:00 Applikationer med NFC-teknik 
 Anders Martinsen och Olle Marner · minSTInnovation i Mälardalen
16:15 Mingel & mässa
17:00 ElektronikExpo avslutas (cirkatid)

ElektronikExpo är gratis, men anmäl dig till den fria lunchen. Mer information och 
anmälan hittar du på www.elektronikexpo.se.

Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. 
Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och 
applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna 
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. 

Läs mer om oss och våra aktiviteter på www.automationregion.com.


