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Sensorerne skal  
sortere data...

IoT-revolutionen  
kræver ’intelligente’ 
sensor-nodes, som kan 
håndtere avanceret  
signalbehandling og 
dataanalyse, så kun  
de absolut essentielle 
data sendes videre i 
netværket.
  Læs side 10.

’InnovationsAgenter’ 
hjælper med teknologi  
og marked
Siden 2007 har Innovations-
Agenterne med stor succes 
hjulpet mange mindre og mel-
lemstore virksomheder med 
at skabe værdi gennem brug 
af ny teknologi. Nu forlænger 
Styrelsen for Forskning og 
Innovation ordningen i yder-
ligere tre år.  Læs side 4.

Gestus sensorer 
revolutionerer 
brugerinterfacet
Den ny generation af optiske 
gestus sensorer åbner mulig-
hed for at opbygge attraktive 
og alsidige berøringsfrie 
brugerinterfaces, hvilket kan 
udnyttes i en bred vifte af 
applikationssammenhænge. 

 Læs side 15.
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LTE åbner for nye  
M2M services
Introduktion af LTE baner vejen 
for en lang række nye spæn-
dende og innovative M2M 
services i mange forskellige 
applikationssammenhænge.

 Læs side 10.

Design af high-speed 
rigid-flex print
Rigid-flex print kan give en høj 
grad af fleksibilitet i forbindelse 
med systemopbygningen. Men 
der stilles krav om viden og 
forståelse for basematerialer og 
forskellige kobberoptioner.
 Læs side 15.

Trådløst modul med 
stort potentiale

NeoCortec’s ultra-
kompakte og ultra 
low power kommu-
nikationsmoduler til 
opbygning af tråd-
løse Mesh-kommuni-
kationsnetværk  
baseret på en unik 
og patenteret proto-
kol er på vej ind i  
flere spændende 
applikationer.
 Læs side 4.
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Aalborg folder  
antennerne ud
I Aalborg opføres der nu et 
nyt antenne-testlaboratorium 
i verdensklasse til brug af bl.a. 
forskere på Aalborg Universitet 
og antennespecialister fra Intels 
danske afdeling. 
 Læs side 4.

Realtime-krav
til middlewaren 
Realtime-kravene har stor ind-
flydelse på, hvordan man bedst 
integrerer middleware som 
filsystemer, grafikbiblioteker og 
protokolstacks i systemerne. 

Læs side 14.

Smart home:

Hvem tager 
magten?

Der er for mange 
konkurrerende pro-
tokoller og applika-
tions-frameworks, 
der adresserer smart 
home segmentet. 
Samtidig er der for 
meget fokus på 
’things’ og for lidt på 
’services’, vurderer 
kendt industriprofil.

  Læs side 8..
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Google satser på  
embedded segmenterne
Med Brillo operativsystemet 
og Weave kommunikations-
protokollen satser Google 
på at få fodfæste inden for 
embedded og IoT. De første 
hardware-moduler med Brillo- 
support er nu annonceret.

 Læs side 4.

Elektronik vil  
kende positionen
Foto-microsensorer, der kan 
bekræfte tilstedeværelsen eller 
fraværet af genstande eller 
materialer, anvendes efter-
hånden i mange af de mest 
spændende nye applikationer. 

Læs side 14.

Sensorerne
slipper tøjlerne

Der introduceres 
konstant nye og 
stadig mere kapable 
sensorer til brug i 
såvel konsumer- som 
industriapplikationer. 
Læs om udviklingen 
inde i bladet.
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Ny low power 
WAN-standard

Weightless hedder en serie af åbne low power 
WAN (Wide Area Network) standarder til brug i 
forbindelse med opbygning af kostoptimerede 
trådløse IoT og M2M kommunikationsnetværk. 
De første netværk er allerede etableret i  
Danmark.  Læs side 4.

SiP-koncepter booster 
system-integrationen
De såkaldte 3D ’System-in- 
Package, SiP’ koncepter repræ-
senterer en interessant vej 
at gå i bestræbelserne på at 
’pakke’ stadig mere system-
funktionalitet på et mindre 
board-areal.

 Læs side 13.

Embedded software:
Genbrug med fornuften  
i behold
Der kan være store fordele ved 
genbrug af allerede udviklet 
software i nye produkter. Men 
det kræver omtanke, ellers 
kan det gå galt – meget galt 
endda. 

Læs side 20.
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IoT stiller nye krav

Kravene til de anvendte wireless 
sensor-netværk i industrielle IoT- 
applikationer er på mange måder 
helt anderledes end dem, man  
kender fra konsumer-verdenen.
 Læs side 20

Motion sensormodul 
til industrien
Fairchild lancerer unikt motion 
(bevægelses) tracking modul 
med integreret sensor-fusion 
funktionalitet, der gør det let 
at indbygge intelligent bevæ-
gelsesteknologi i en bred vifte 
af industrielle produkter. 

 Læs side 8

Bluetooth og NFC- 
kombination med 
nye muligheder
Ved at kombinere Bluetooth 
Smart og NFC-kommunikation 
får man en attraktiv løsning 
til sikker trådløs opkobling af 
IoT-devices med f.eks. smart- 
phones og tablets. 

 Læs side 12
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MEMS med  
udfordringer

Priserne på standard 
MEMS-sensorer er styrt-
dykket i de senere år, 
hvilket repræsenterer en 
alvorlig udfordring for 
MEMS-producenterne, 
der er tvunget til at  
satse på mere system- 
orienterede løsninger.
  Læs side 4.

Active Noise Cancellation (ANC): 

Ny ANC-chip  
bryder prisbarriere
ams introducerer aktiv, analog 
støjreduktionschip til en mar-
kant lavere kostpris end de 
implementeringer, der allerede 
findes på markedet.  
 Læs side 15. 

Skal man købe eller 
udvikle selv?
Stadig flere systemudviklere 
vælger at opbygge en embed-
ded systemplatform ved at 
kombinere et applikationsspe-
cifikt baseboard design og et 
standard computermodul. 
 Læs side 17.
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Ung komet med 
egen SMD-produktion

23-årige Alexander Vitus Mogensen står bag firmaet 
AVM-TEC, der producerer elektronik for eksterne kunder, 
men også fremstiller en egenudviklet serie af high-end 
audioprodukter. 
  Læs side 4.

Nye krav presser  
transformerindustrien
Transformer-industrien bliver 
over hele verden mødt med 
nye krav til produkternes 
energimæssige performance, 
hvilket på markant vis påvirker 
valg af materialer, designet og 
produktionsmetoderne. 
 Læs side 10 

Superkondensatorer  
supplerer batterier
Superkondensatorer og modu-
ler med kapaciteter på adskil-
lige tusinder af Farad bruges i 
stadig flere sammenhænge til 
at supplere traditionelle bat-
terier. 

 Læs side 20
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Skyd genvej  
med moduler

Højt integrerede modulbaserede løsninger inklusiv 
f.eks. radiokommunikationsfaciliteter kan gøre det 
markant lettere at komme fra ide til færdigt pro-
dukt. Læs om udviklingen og betydningen af det 
nye Radioudstyrsdirektiv inde i bladet.

’Google’ datacenter med 
Raspberry Pi computere
To civilingeniørstuderende står 
bag både design og opførelse 
af et datacenter på Aarhus 
Universitet, hvor studerende 
og forskere kan eksperimen-
tere med teknologier til cloud 
computing. 
 Læs side 4 

Danish Sound Day: 
Tænk stort og drop  
mageligheden
I midten af maj var 150 folk 
fra den danske lydbranche og 
-industri samlet på Musikkon-
servatoriet i København for at 
diskutere fremtidens mulighe-
der og udfordringer.   
 Læs side 21
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Robotklynge bag 
førerposition

Arbejdet i innovationsnetværket 
RoboCluster har været med til at 
placere Danmark i en førerposition 
inden for robotteknologi. Læs side 8.

Test sikrer pålidelige 
IoT-produkter
Testkoncepter som HALT og 
CALT kan bane vejen for mere 
pålidelige IoT-produkter og 
-services. 

 Læs side 12.

POL konvertere:
LGA-pakning booster 
strømdensiteten
Brugen af ’Land Grid Array 
(LGA)’ pakningsteknologi, som 
er ’standardiseret’ via AMP 
konsortiet, åbner for store frem-
skridt inden for ‘Point-Of-Load 
(POL)‘ konvertere.  Læs side 21.

www.elek-data.dk
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Energi høstes  
fra omgivelserne

Det belgiske start-up 
firma e-peas har udvik-
let et innovativt power 
management subsystem 
til brug i forbindelse med 
opbygning af energy har-
vesting baserede applika-
tioner. Et evalueringskit 
er netop præsenteret.
  Læs side 6.

Systemplatform  
til IoT-udvikling
Avnet Memec - Silica har præ-
senteret den såkaldte ‘Visible 
Things’ IoT-referenceplatform, 
der inkluderer hardware og 
embedded software til at 
forbinde smarte sensorer helt 
frem til cloud’en og videre til 
analyse med mere i enterprise 
software.
 Læs side 4.

LED-lys med udfordringer
På få år har lysmarkedet 
bevæget sig fra glødepærer 
uden aktiv elektronik via 
’sparepærer’ med en simpel 
elektronik til LED-pærer og 
armaturer, der indeholder 
en regulær switched mode 
strømforsyning, hvilket på flere 
måder repræsenterer en udfor-
dring. 
 Læs side 12.
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Tidssynkrone systemer 
med uhørt potentiale

DELTA og partnere har udviklet og testet 
et såkaldt nanosyn-kroniseret sensor- og 

dataopsamlings board, 
der benytter ultra-præcise GPS- signaler 

som timing-reference.  
Perspektiverne er svimlende store.  

Læs side 4.

Svebølle som IoT-pionér
Den lille stationsby Svebølle 
nær Kalundborg er med helt i 
front, når det gælder praktisk 
implementering og test af 
sensor- og kommunikations-
teknologier til opbygning af 
fremtidens ’smart village’.  

Læs side 20.

SMARC går ind i  sit andet livDen nye revision 2.0 af den 
såkaldte SMARC modulstan-
dard betragtes af mange som 
den ‘ultimative’ standard for 
low-power, ’small formfactor’ 
processormoduler.  

Læs side 38.
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RF-chips booster 
IoT-udvikling

Det belgiske forsknings-
center imec er førende 
på verdensplan, når 
det gælder udvikling 
af ultra low-power 
RF-kommunikations-
chips, der bliver nøgle-
komponenter i mange 
af de næste generatio-
ner af IoT-applikationer. 
 Læs side 8.

Arduino  
opruster yderligere
Arduino Primo baseboardet 
med support af bl.a. Bluetooth 
low-energy er netop introduce-
ret, og det samme gælder den 
såkaldte STAR Otto platform, 
der er resultatet af et sam-
arbejde mellem Arduino og 
STMicroelectronics. 
 Læs side 4 

SiC-teknologi  
revolutioner bil-oplader
Det norske firma Zaptec står 
bag portabel oplader til elek-
triske biler, der er baseret på 
SiC MOSFETs, og som volu-
men- og vægtmæssigt fylder 
og vejer 1/10 af ladere med en 
sammenlignelig ydelse. 
  
 Læs side 14



1.  31. januar (uge 5)
Annoncedeadline: 12. januar

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed

● Trykte kredsløb og printudlægning

● Konnektorer, elmech og passiv

2.  24. februar (uge 8)
Annoncedeadline: 7. februar

● Embedded computerplatforme og boards

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC, EDA-værktøjer

● Test- og måleudstyr

3.  17. marts (uge 11)
Annoncedeadline: 28. februar

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer

● Strømforsyninger

● Power LEDs og optoelektronik

4.  7. april (uge 14)
Annoncedeadline: 16. marts

● Displays

● Udviklingshuse – hardware- og softwareudvikling

  til indlejrede applikationer

● Analoge og mixed-signal komponenter

5.  5. maj (uge 18)
Annoncedeadline: 18. april

● Effektelektronik

● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer

● Operativsystemer til indlejrede applikationer

6.  30. maj (uge 22)
Annoncedeadline: 8. maj

● EMS – produktionsteknologi

● Sensorer

● Trådløse kommunikationsmoduler til indlejrede

  applikationer

7.  20. juni (uge 25)
Annoncedeadline: 31. maj

● Audio – komponenter, moduler og systemer

● Test- og måleudstyr

● Tele-, data- og radiokommunikation

8.  29. august (uge 35)
Annoncedeadline: 10. august

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed

● Certifisering og test

● Værktøjer til embedded softwareudvikling

9.  22. september (uge 38)
Annoncedeadline: 6. september

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer

● Strømforsyning

10. 13. oktober (uge 41)
Annoncedeadline: 26. september

● Trykte kredsløb og printudlægning

● Embedded computerboards og moduler

● Konnektorer, elmech og passiv

11. 3. november (uge 44)
Annoncedeadline: 17. oktober

● Displays

● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer

● Test- og måleudstyr

12. 24. november (uge 47)
Annoncedeadline: 7. november

● Sensorer

● Effektelektronik

● Trådløse kommunikationsmoduler

13. 15. december (uge 50)
Annoncedeadline: 28. november

● Komponentdistribution

● Productronica 2017

Udgivelses- og 
fokusplan for 2017

Nyhedsmagasinet Elektronik & Data

c/o Odsgard A/S

Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup

Telefon: +45 4345 1063 · Telefax: +45 4343 1328

kimjensen@odsgard.dk · elek-data@odsgard.dk

www.elek-data.dk



Prisliste 2017

Dobbeltside 29.990 kr.

394x260 mm

Til kant format (skåret):

420x297 mm

+3 mm på alle fire sider

1/6 side 4.900 kr. 

58x128 mm

eller

122x65 mm

Bagside 20.600 kr.

Til kant format (skåret):

210x297 mm

+3 mm på alle fire sider

1/3 side 8.900 kr.

122x128 mm

eller

58x260 mm

1/2 side 13.100 kr.

185x128 mm

2/3 side kr. 16.500 kr.

122x260 mm

1/1 side 19.900 kr.

185x260 mm

Til kant format (skåret):

210x297 mm

+3 mm på alle fire sider

Annonceformater og priser (ekskl. moms, sort/hvid)

Format Bredde x højde Pris s/h

Rabatter

4-7 annoncer eller min. 3 x 1/1 side . . . . . . . . . . .  ÷ 10%
8-12 annoncer eller min. 6 x 1/1 side  . . . . . . . . . .÷ 12½%
13-25 annoncer eller min. 10 x 1/1 side  . . . . . . . .÷ 15%
26-38 annoncer eller min. 13 x 1/1 side  . . . . . . . .÷ 20%
39 annoncer og derover eller min. 26 x 1/1 side  . .÷ 25%

Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og ind-

rykkes inden for et år.

Der ydes ingen rabat på farvetillæg og indstik.

Farvetillæg

1 farve: 1.600 kr. · 2 farver: 3.200 kr. · 3 farver: 4.000 kr.

Alle farver skal CMYK-separeres (Europa-skalaen).

Indstik

0-30 g. 33.710 kr.

30-50 g. 37.585 kr.

50-80 g. 39.485 kr.

80-100 g. 40.900 kr.

100-120 g. 43.615 kr.

Specialformater

1/2 side

185x128 mm

1 indrykning 10.400 kr.

13 indrykninger 116.000 kr.

Inklusive 4 farver.

Elektronik-kontakten

90x46 mm

1-4 indrykninger  3.600 kr. 

5-8 indrykninger 3.200 kr.

9-13 indrykninger 2.100 kr.

Inklusive 4 farver.

Der ydes ikke yderligere rabat på disse to special formater.

Forbehold for

prisændringer.

Alt annoncemateriale skal leveres elektronisk som højtopløst 

pdf-fil (i CMYK-farver) på mail: annoncer@odsgard.dk.

Materialegodtgørelse: 5% – dog ikke af farvetillæg og indstik.

Elektronik & Data påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt 

elektronisk annoncemateriale, ikke rettidigt indleveret mate-

riale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører 

erstatningsansvar for Elektronik & Data.

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde. 



www.elek
Priseksempler

Priseksempel

Topbanner

5.200 kr./md. v/12 mdr.

5.600 kr./md. v/6 mdr.

6.500 kr./md. v/1 md.

Str: 930 x 180 pixels

Sidebanner 

4.500 kr./md. v/12 mdr.

5.000 kr./md. v/6 mdr.

5.400 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 250 pixels

Sidebanner 

3.400 kr./md. v/12 mdr.

3.900 kr./md. v/6 mdr.

4.500 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Midterbanner

5.000 kr./md. v/12 mdr.

5.400 kr./md. v/6 mdr.

6.300 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels

Brochurer/White Papers

995 kr. pr. md.

Produktlinks

Fra 2.900 kr. pr. år. 

Super-effektive links til alle 
dine produkter/services.

Produktlinks
Produktlinks

Ny og Ny og 

endnu bedre 
endnu bedre 

hjemmeside
hjemmeside



k-data.dk

Branchens bedste nyhedsbrev 

– nu mere end 5.200 modtagere.

           Customized Newsletter – ring og hør nærmere

Priserne er baseret på to ugentlige nyhedsbreve (ca. 85 udsendelser pr. år).

Priseksempler

Priseksempel

Topbanner

6.900 kr./md. v/12 mdr.

7.600 kr./md. v/6 mdr.

7.900 kr./md. v/1 md.

Str.: 770 x 180 pixels

Midterbanner

6.700 kr./md. v/12 mdr.

7.100 kr./md. v/6 mdr.

7.500 kr./md. v/1 md.

Str.: 460 x 200 pixels

Sidebanner

5.300 kr./md. v/12 mdr.

5.900 kr./md. v/6 mdr.

6.900 kr./md. v/1 md.

Str.: 300 x 150 pixels

Produktion af banner

790 kr.

           



Elektronik & Data er troværdigt
Næsten samtlige læsere af Elektronik & Data betragter 

 bladet som troværdigt.

Læsere med indkøbskompetence...
68 procent af læserne angiver, at de har stor, afgørende 

indflydelse eller er endelige beslutningstagere, når det 

gælder indkøb indenfor deres arbejdsområde.

7% har ingen 
indflydelse

20% har 
nogen 
indflydelse

28% har stor 
indflydelse

19% har afgørende 
indflydelse

21% endelig 
beslutningstager

4% ved ikke

Job-/ledelsesniveau
Når det gælder job-/ledelsesniveau, er svarfordelingen 

denne:

Uddannelse
89 procent af Elektronik & Datas læsere har en teknisk 

baggrund (sammenlægningen overstiger 100 procent, 

fordi flere angiver mere end én uddannelse).

68% ingeniør

21% tekniker
11% handelsuddannet

6% andet

Brancheopdeling
Der er stor spredning i de segmenter af elektronik-

branchen, som de enkelte respondenter opererer i. 

 (Sammenlægningen overstiger 100 procent, fordi flere 

angiver tilhørsforhold til flere branchesegmenter).

31% Tele-/datakommunikation

15% Automation

14% Maskinindustrien

13% Måleudstyr

12% Underleverandør/produktion

11% Procesteknik

8% Medicinsk teknik

8% Konsument elektronik

6% Uddannelse/forskning

6% Militær

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

14% 
udviklingschef

5% indkøbschef
43% funktionær i udvikling, 
produktion eller indkøb

35% andet

3% uoplyst

Kilde: Vilstrup Research.

1% mindre troværdigt6% ved ikke

93% troværdigt



Elektronik & Data giver respons

42% har diskuteret 
information med 
en kollega

37% har søgt yderligere 
information via internet

26% har gemt eller fotokopieret 
en annonce/artikel

18% har kontaktet 
ét eller flere firmaer

22% ingen af delene
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Elektronik & Datas primære målgrup-

pe er svagstrøms-, data-, produktions-

ingeniører og teknikere samt virksom-

hedsledere, der til daglig arbejder i 

virksomheder, som beskæftiger sig med 

udvikling og/eller produktion af elek-

troniske apparater og systemer.

Målgruppen omfatter ikke alene 

ingeniører/teknikere i den traditionelle  

elektronikindustri. Den inkluderer 

selvfølgelig også samtlige relevante 

personer, der er beskæftiget i den ‘nye’ 

generation af elektronikvirksomhe-

der, som vi betegner den stadig større 

gruppe af bl.a. mekaniske og maskin-

industrielle virksomheder, hvis pro-

dukter i stærkt stigende omfang også 

inkluderer mikroelektronik.

Veldefineret målgruppe

Svagstrøms-, data- og produktions-
ingeniører samt andre med en rele-
vant teknisk uddannelse – ca. 2.016
(samtlige distribueret på privat-
adressen).

Virksomheder med udvikling og/
eller produktion af elektronik 
– med attention på en person 
(ca. 80%) eller en afdeling 
(ca. 20%) – ca. 2.411.

Oplag: 5.277 eksemplarer
(Senest kontrollerede oplag – 1.7.2015 - 30.6.2016)

Læsertal: 16.000
Kilde: Vilstrup Research

Systemintegratorer 
samt rådgivende 
ingeniørfirmaer
– ca. 62.

Indkøbsafdelinger 
– ca. 260.

Militæret, teknologiske service-
virksomheder, læreanstalter, 
forskningscentre etc. – ca. 160.

Komponentdistributører og leveran-
dører af test- og måleudstyr, produk-
tionsudstyr, EDA-værktøjer, print, 
materialer, etc. – ca. 112.

Andre - herunder bl.a. software huse, 
elektromekaniske værksteder og 
elinstallatører – ca. 101.

Informationerne i Elektronik & Data bruges i høj grad i det daglige arbejde 

blandt vore læsere. 78 procent angiver ifølge Vilstrup Research, at de inden-

for en periode på tre måneder har foretaget én eller flere ’handlinger’ på 

baggrund af informationer, de har hentet i bladet. Der er ganske enkelt tale 

om en fantastisk flot ’responsprocent’, som mere end noget andet fortæller, 

hvorfor Elektronik & Data har så stærk en position på det danske marked.
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Ung komet med egen SMD-produktion
23-årige Alexander Vitus Mogensen står bag firmaet 
AVM-TEC, der producerer elektronik for eksterne kunder, 
men også fremstiller en egenudviklet serie af high-end 
audioprodukter.  

 Læs side 4.

Nye krav presser  transformerindustrienTransformer-industrien bliver over hele verden mødt med nye krav til produkternes energimæssige performance, hvilket på markant vis påvirker valg af materialer, designet og produktionsmetoderne.  
Læs side 10 

Superkondensatorer  supplerer batterierSuperkondensatorer og modu-ler med kapaciteter på adskil-lige tusinder af Farad bruges i stadig flere sammenhænge til at supplere traditionelle bat-terier. 

 
Læs side 20


