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Den nya tjänsten “Always Connected™” förbättrar 
tillgängligheten i telekomnätverk 

Pressmeddelande: tisdag 3 november, 2015 

 

Incell Always Connected™ kan dubbla – och i vissa fall tredubbla – reservtiden i 
telekomnätverk utan att öka antalet batterier. Under strömavbrott kan operatörerna stegvis 
stänga ned olika radio-teknologier och transmission, via en molntjänst, baserat på riktig 
driftdata istället för fasta spänningsvärden. Dessa kan också ändras via molntjänsten utan 
kostsamma sitebesök.  

Dessutom sparar Always Connected™ kostnader genom att visa förväntad livslängd och 
laddningsstatus på telekombatterierna direkt i gränssnittet. Verkliga fakta bidrar till avsevärt 
minskade kostnader för nätoperatörer genom att man vet hur mycket reservtid man har kvar 
och när det är dags att byta ut batterier eller hur man kan optimera utrustningen som finns på 
plats. 

Svenska INCELL International, som är specialiserade på smarta litiumbatterier för 
telekombranschen, lanserar tjänsten som gör det möjligt för användarna att ta rätt beslut om 
sitt nätverk med batterier och tillhörande  utrustning. Tjänsten använder datan som finns 
tillgänglig i Incell’s smarta litiumbatterimoduler, och skickar den säkert till en molnbaserad 
datalagring för vidare analys och åtgärd. Datan kan också lagras lokalt på servrar i respektive 
land. 

”Always Connected™ använder de senaste standarderna inom telematik och datalagring, och 
våra kunder får de smartaste och mest moderna verktygen för beslutsunderlag och hantering.” 
säger Sven Bergqvist, Product Manager för Always Connected™ på INCELL International, och 
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fortsätter ”I alla led av systemet har vi marknadsledande partners såsom Flex, OP5 och 
Tableau.” 

 
INCELL International har byggt lösningen med noggrant utvalda partners för varje del i 
systemet. Dessa partners har erfarenhet av de krav som ställs från Telekom-industrin, och ser 
också till att vidareutvecklingen håller hög kvalité och kan skalas till världsomspännande 
volymleveranser.  
 
“En del i vårt erbjudande Always Connected™ är ett 24/7 kundcenter med energiexpertis som 
ger analyser och förslag på optimering.”, säger Stefan Jansson, VD på INCELL International “Vi 
ger våra kunder möjligheten att installera litiumbatterier och nästintill “glömma bort” dom.” 

Always Connected™ är ett bevis på INCELL Internationals ambition att leda utvecklingen från 
bly- till litiumbatterier inom telekomindustrin, genom bidra till ökad tillgängligheten samtidigt 
som telekom operatörer spar pengar genom intelligent fjärrstyrning, smarta verktyg och 
faktabaserade planering, analys och optimering. 
 
För mer information 
Peter Wasmuth, Vice President, INCELL International 
Telefon +46 (0)706 553 973, eller maila till info@incellint.com 

Om INCELL International 
INCELL International erbjuder Litium batterilösningar för telekomsystemen. Litium batterier är generellt många 
fördelar jämfört med s.k. VRLA batterier, t.ex. lägre vikt (1/4) och mindre volym (1/2) samt smarta funktioner som 
”state of charge” (tid till batteriet är urladdat) och ”state of health” (tid till det är dags att byta batteri).  

Incell har tagit dessa fördelar ett steg längre genom att erbjuda ”Plug & Play” telekom likriktarkompatibla litium 
batterilösningar, vilket möjliggör telekom operatörer att ersätta befintliga batterier med Incells litium batterier utan 
att byta likriktare. Incell’s Always Connected™ tjänsten hjälper att öka tillgängligheten samtidigt som telekom 
operatörer spar pengar genom intelligent fjärrstyrning, smarta verktyg och faktabaserade planering, analys och 
optimering. 
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