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Vinnare utsedd i
Inissions innovationstävling

Får industrialiserings- och tillverkningstjänster till ett värde av 1 miljon kronor
Nu är Inissions innovationstävling avgjord och
vinnaren utsedd. Som segrare står företaget
Ferroamp Elektronik med sin produkt Smart
Energy hub. Energihuben är en ny typ av produkt
som kombinerar en växelriktare för solceller med
ett lokalt energilager. Detta gör en installation av
solceller mer lönsam och användbar för elabonnenter. Det inbyggda energilagret ger flera
fördelar: utnyttja timmätning av el och varierande
elpriser genom att köpa in el när priset är som
lägst, reservkraft vid strömavbrott, lagra el från
solceller på dagen så att behovet av att köpa el
på kvällen minskas.
Priset delades ut idag på Elmia Subcontractor i
Jönköping och vinnaren, Björn Jernström, VD på
Ferroamp Elektronik själv beskriver vinsten så här:

Juryn som består av representanter från Inission,
Almi Företagspartner och SEB, motiverar priset:
”Vinnaren har identifierat en tidsenlig och hållbar
affärsmöjlighet och utvecklat en produkt som
genom ett bättre utnyttjande av solenergin riktar
sig till denna växande marknad. Smart Energy
hub bygger på flera tekniska innovationer som
är patentsökta och samhällsnyttan av produkten
bedöms dessutom som stor.”
- Inission är sprunget ur entreprenörskap och en
stark tro på konkurrenskraftig svensk produktion.
Många av våra kunder har varit hos oss i mer
än tio år och självklart hoppas vi att vinnaren ska
stanna hos oss lika länge, säger Olle Hulteberg,
VD på Inission.

-Det här är jättekul och betyder mycket för oss.
Det kommer precis i rätt läge eftersom vi just nu
befinner oss i en industrialiseringsfas. Vi slipper
nu själva löda för hand.

Om Inission
Inission erbjuder krävande industrikunder i
Norden skräddarsydda tillverknings- och
logistiktjänster för kompletta elektroniska
produkter, samt utvecklar och förvaltar dessa

Kontakta oss gärna för mer information!
Inission VD och Marknadschef Olle Hulteberg
0707-20 24 44, olle.hulteberg@inission.com

över hela livscykeln. Inission omsätter 260
MSEK och har etableringar med totalt ca 160
medarbetare i Stockholm, Göteborg, Munkfors
och Tallinn.
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