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Talkpool och Avnet Silica skriver partneravtal inom IoT 
 
 
Talkpool AB och Avnet Silica har ingått ett samarbetsavtal för distribution av Talkpool 
LoRaTM-sensorer som används i lösningar för Internet of Things (IoT). Detta är ett avtal där 
Avnet Silica kommer att erbjuda Talkpools sensorer på alla Avnet Silica marknader där 
LoRaWANTM är närvarande. De två företagen samarbetar dessutom för att möjliggöra IoT-
lösningar på den blomstrande svenska IoT marknaden. 
 
Talkpools IoT-team arbetar med avancerad teknik och erbjuder IoT-lösningar, IoT-nätverk 
och IoT-produkter för LOW Power Wide Area Technologies (LPWA) med LoRaTM. Avnet 
Silica lägger till som en global och stark partner med ledarfördelning av elektroniska 
komponenter, produkter och tjänster, vilket möjliggör ytterligare räckvidd för Talkpool IoT-
produktutbudet. 
 
"Radiotekniken, som är optimerad för mycket långa räckvidd och år med batteridriven 
utrustning, möjliggör anslutning av miljontals enheter vilket tidigare inte var ekonomiskt 
försvarbart eller ens möjligt. Några exempel är fuktdetektering i byggnader, temperatur- och 
fuktighetsmätningar i t ex båtar och husbilar, CO2-nivåer i varje gathörn och många, många 
fler användningsområden. Ett mycket bra pågående exempel är Talkpools engagemang i ett 
konsortium lett av Göteborgs Stad inom det strategiska innovationsprogrammet för 
miljöövervakning av luft och vatten i Göteborg ", säger Robert Spertina, chef för IoT. 
 
"Norden fortsätter att ligga i IoTs globala framkant. Det genomsnittliga antalet anslutna 
enheter per person i regionen förväntas vara fyra gånger så många som i resten av världen 
år 2021. Vi tror att huvuddelen av anslutningarna inte kommer att vara konsumentdrivna 
men industriella, smarta städer eller jordbruksapplikationer. Vi är glada över att kunna 
erbjuda nyckelfärdiga sensorer från Talkpool till vår växande kundbas med fokus på IoT, 
säger Kenneth Nilsson, försäljningschef Avnet Silica Sweden. 
 

För ytterligare information kontakta: 
 
Robert Spertina, Head of IoT, Talkpool AB  
Tel: +46 70 797 6788  
robert.spertina@talkpool.com  
 
Erik Strömstedt, VD Talkpool AG  
Tel: +41 81 250 2020 
erik.stromstedt@talkpool.com 
 
Kenneth Nilsson, Regional Sales Manager Sverige, Avnet Silica 
Tel: +46 8 587 463 03 
kenneth.nilsson@avnet.eu 
 
Om Talkpool 
TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin 
banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder 
TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel 
oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på 
plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPool Certified Advisor. 
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Om Avnet Silica 
Avnet Silica är specialiserad på distribution av halvledare och är en division inom Avnet, Inc., 
en världsledande global teknologidistributör som fungerar som en smart kontakt mellan 
kunder och tillverkare. Som distributör förenklar vi det komplexa genom kreativa lösningar, 
teknologi- och logistiksupport. Avnet Silica är sen många år tillbaka en partner till ledande 
halvledartillverkare. Med ett team på mer än 200 applikationsingenjörer samt tekniska 
specialister, kan Avnet Silica supporta projekten från ide till koncept och produktion.  
Våra applikationsingenjörers hjälp till kunderna med design lösningar samt tekniskt 
produktstöd gör att vi har mer än 15000 nöjda kunder i Europa. 
 
 
 
Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 10.30 CET. 

 


