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Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap 
   
Insplorion och ABB har båda som målsättning att påskynda övergången till fossilfria 
energisystem och har gemensamt intresse att effektivisera batterilagringssystemen. 
Insplorion kommer inom SynerLeap att få tillgång till ABB:s kunskap inom energilagring. 
 
"För Insplorion kommer detta samarbete inom SynerLeap Growth att underlätta kommersialiseringen 
av vår batterisensor i energilagringssystem. Att få tillgång till ABB:s kompetens och batterilab 
kommer avsevärt öka vår utvecklingstakt. Det kommer säkert också uppstå nya möjligheter inom 
andra sensorområden inom ABB-koncernen och hos SynerLeap-företagen när vi agerar i denna miljö”, 
säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. 
 
SynerLeap är ett innovationsutvecklingscentrum som ligger i hjärtat av ABB Corporate Research 
Center i Västerås. Syftet är att möjliggöra samarbeten mellan ABB och mindre innovativa teknikbolag 
att växa på en global marknad inom tre områden: industriell automation, robotik och energi. 
 
"Vi är glada att välkomna Insplorion till SynerLeap och ser stor potential i deras integrerade 
batterisensor för energilagringslösningar. Sensorn kan mäta laddningstillståndet och hälsan i varje 
enskild cell och möjliggöra bättre optimering och användning av batterier. Vi ser fram emot att 
samarbeta med Insplorion på denna spännande resa ", säger Magnus Backman, Head of Energy & 
Power på SynerLeap. 
 
Om Insplorion 
Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer sin egen teknik NanoPlasmonic Sensing 
(NPS) inom två affärsområden; Instrument och Sensorsystem. Inom Instrument säljer företaget 
instrument till forskare inom material- och livsvetenskap. Sensorsystem utvecklar sensorer för 
specifika applikationer, såsom batteristyrning och luftkvalitetsövervakning. För mer information, 
besök www.insplorion.com  
 
Om SynerLeap 
Syftet med SynerLeap är att skapa ett ekosystem där ABB kan utnyttja och möjliggöra för små 
teknologiföretag att växa och expandera på en global marknad inom tre områden: industriell 
automation, robotik och energi. För mer information, besök www.synerleap.com  
 
Frågor besvaras av: 
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61. 
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