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TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade sensorsystem för Smarta städer, inom trafik och järnvägslösningar,
meddelar idag att man fått en betydelsefull order på sin nya RFID RailTag för användning i Londons tunnelbanesystem. 

Den nya RailTag är en vidareutveckling av den tidigare så framgångsrika MarkTag HDS FP som under många år har använts i CBTC
installationer (tunnelbana installationer) runt om i hela världen. MarkTag HDS FP har sålts i tiotusentals under de senaste 12 åren.

Den nya RailTag är designad för att ha en 20 årig service livstid i CBTC applikationer och med denna utökade livstid så möjliggör TagMaster
att operatörer kan utöka tillgängligheten på sina system i de mest trafikerade tunnelbanesystemen runt om i världen.

Eftersom RailTag är kompatibel med den äldre MarkTag HDS FP så kan den enkelt användas i befintliga CBTC system utan att signalsystemet
på tågen behöver uppgraderas vilket leder till en förbättrad driftsekonomi.

Londons tunnelbanesystem genomgår en väsentlig uppgradering som en del av Londons transport-myndighets ambition att hantera tillväxten i
staden. Tillväxten uppskattas uppgå till 1-2 miljoner människor under de kommande 15 åren.

Produkterna kommer att levereras under 2018.

”Ordern verifierar att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får
tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering” säger Jonas Svensson,
VD, TagMaster      

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar
& kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions,
under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet,
bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och
exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster
grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm.
TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  


