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HDW får tilläggsorder från No-Isolation
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare
kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget NoIsolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©,
som är en kommunikationsutrustning för pensionärer och deras familjer. Tilläggsordern är på ca
36,000 USD (drygt 310 000 SEK) och kommer att levereras under Q1 2021.
HDW har redan levererat höga volymer till No-Isolations båda första produkter, AV2© samt
KOMP© under 2018, se pressmeddelande den 3 april 2018. Nu ökar No-Isolation takten av den nya
generationen av KOMP© som ett resultat av en kraftig ökning av behovet av kommunikation med
äldre och sjuka personer drivet av Covid-19 pandemin. Produktionen har startat hösten 2020.
AV2©, är No Isolations nästa generation telebaserade robot som skapats för att hjälpa barn och
unga vuxna med långtidssjukdom att delta i deras vardag, samt Komp©, en lättanvänd
kommunikationsenhet utvecklad för äldre personer och deras anhöriga. Komp är både en app och
en fysisk enhet där nätverk (familjer/vänner) kan dela foton, meddelanden och videosamtal. Se
även https://www.noisolation.com/se/
SPB228 med WLAN och Bluetooth är utvecklat med inriktning på ett brett spektrum av
applikationer som:
•
Hög prestanda och säkra industriella styr-och övervakningssystem och Gateways
•
Konsumentelektronik som spel, surfplattor och och mobil datoranvändning
•
Smarta hem-system med hög prestanda, inklusive video, ljud och säkerhet

HDWs produktlinje Connectivity med wireless moduler har fått förnyad fart under Covid-19 då flera
kunder vill säkra upp utveckling och tillverkning med en Europeisk leverantör. Enbart No-Isolations
volym uppskattas växa under hösten för att nå motsvarande ca 5 gånger den initiala volymen per
månad under 2021. Intäkten från affären uppskattas som tidigare kommunicerats för H&D Wireless
till 7-10MSEK över en 2 års period.
Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 08:00 CET den 22 oktober 2020.
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Om H&D Wireless AB
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon
trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner
med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES
systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är
sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som
Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

