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Pressmeddelande        
 

Bränslecellsladdaren JAQ IEC-certifierad 
 
Stockholm, 12 maj 2016 
 
 
MyFC meddelar idag att hela systemet för JAQ-laddaren har passerat IEC*-testerna. 
 

JAQ-systemet består av bränslecellsladdaren JAQ med tillhörande laddningskort, som skapar 
elektricitet för smartphones, surfplattor och andra USB-kompatibla produkter med hjälp av 
bland annat vatten och salt. Att hela JAQ-systemet inklusive laddningskortet nu har passerat 
IEC-testerna, innebär att produkten är CE godkänd. 
 
”Att hela JAQ-systemet nu är IEC-certifierat är en viktig milstolpe och ett avgörande delmål för 
oss. Certifieringsarbetet fortsätter nu för varje nytt laddningskort vi kommer att 
kommersialisera, enligt gällande riktlinjer. Detta gäller även för nya laddare samt framtida 
integrerade bränsleceller”, säger Björn Westerholm, VD för myFC. 
 
Det första kommersiella kortet beräknas vara certifierat och klart för leverans i närtid efter 
kompletterande IEC-certifiering. Certifieringen innebär att JAQ-systemet nu är kompatibelt 
och harmoniserat med tillämpliga regelverk inom och utanför EU:  
 

 Electro Magnetic Capability Directive (EMC), 2014/30/EU 

 General Product Safety Directive (GPS), 2001/95/EC 

 Reduction of Hazardous Substances Directive (RoHS), 2011/65/EU 

 Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), 2012/19/EU. 

 EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – 

Immunity for residential, commercial and light-industrial environments 

 EN 61000-6-3:2007, A1:2011, AC:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: 

Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial 

environments 

 EN 60950:2006 Safety Information technology equipment 

  * IEC 62282-6-100 Fuel cell technologies, Micro fuel cell power 
 

 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Björn Westerholm, VD  
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se  
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07 
 
 
 
 
Om myFC  
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med 
bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för 
små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett 
svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX 
First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, 
besök  www.myfcpower.com 
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