
  

  

 

 

 

Pressmeddelande     3 september 2018 

 

True Heading AB (publ) patent godkänt i 

Kina. 
 
True Heading har fått ett viktigt patent, relaterat till navigering 

och AIS tekniken, godkänt i Kina.  
 

True Heading fått sitt patent godkänt i Kina. Patentet är relaterat till vad 
som idag ofta kallas för ”R-Mode”. R-Mode är ett koncept som många 

sjösäkerhetsmyndigheter nu arbetar med att ta fram för att komplettera 

satellitnavigeringssystem som GPS. R-mode är baserad på landbaserade 
AIS basstationer som med hjälp av noggranna tidskällor som atomur 

sänder data som fartygen kan använda för att beräkna sin position. 
Systemet är en backup till satellitbaserade positioneringssystem för 

kustnära navigering. Försök med tekniken har redan gjorts i Tyskland och 
Kina. Även Sjöfartsverket har nyligen påbörjat ett projekt för att testa 

tekniken. Patentet är redan godkänt i Sverige och USA samt ligger för 
godkännande i övriga EU. Utöver detta pågår granskning även i Korea. 

 
”Då Kina är ett av de länder som visat störst intresse för den här tekniken 

så det varit mycket viktigt för oss att få patentet godkänt i Kina. Därmed 
har vi också säkrat en viktig marknad som vi hoppas kan börja ge 

intänkter inom de två till tre närmaste åren”, säger Nils Willart, VD i True 
Heading AB.  

 

 
För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 
 
Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 3 september 2018. 
 

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification 
System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och 
navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, 
upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i navigeringen. 
 
För mer information se www.trueheading.se 
 

http://www.trueheading.se/

