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Pressmeddelande 
Denver, USA, 20 juni 2022 

 

Sivers Semiconductors och KREEMO visar världens första 
transparenta 5G-millimetervåg-antenna-on-display-
modul för Metaverse  
Sivers Semiconductors AB meddelade idag att dess dotterbolag Sivers Wireless 
tillsammans med sin partner KREEMO, baserad i Korea, med sin världsledande 
teknologi inom 5G-millimetervågsantenner, har utvecklat en transparent antenna-
on-display-modul som implementerar en millimetervågsantenn på högupplösta 
displaypaneler av alla storlekar och former. 

Vid IMS 2022 som hålls i Denver, Colorado, USA, meddelade Sivers Semiconductors och 
KREEMO gemensamt att de framgångsrikt har demonstrerat datakommunikation mellan 
transparenta antenna-on-display-enheter baserade på SUMMIT2629, ett 28 GHz s.k. 
”beamformer” chip (IC), och Stackable Patch Antenna-enheter, vilket också meddelades på 
MWC 2022.  

Det är en betydande prestation att Stackable Patch Antennas med 360-graders styrning 
av antennriktningen och transparent antenna-on-display är kommersiellt redo.  

SUMMIT2629TM är en prisbelönt RFSOI åtta-kanals RF beamformer IC för 28 GHz. Den 
designades specifikt för att möta utmaningarna som begränsar 5G-
millimetermvågsprestanda. SUMMIT2629 TM utökar räckvidden och minskar 
strömförbrukningen samtidigt som den optimerar antennuppsättningens komplexitet och 
minskar de totala RF-front-end-kostnaderna.  

KREEMO har i och med detta visat världens första transparenta antenna-on-display-teknik 
som implementerar millimetervågsantenner på skärmar och Stackable Patch Antenna-
teknik som tillhandahåller 360-graders täckning.  

Den transparenta antenna-on-display-modulen och Stackable Patch Antennas 360-
graders täckning, utvecklades genom att utnyttja kärnteknologier från båda företagen, och 
är i sig optimerade lösningar för metaversetjänster som kräver höga datahastigheter och 
väldigt liten fördröjning vid överföring av stora mängder data. 

Produkterna som utvecklats och levereras gemensamt av Sivers Semiconductors och 
KREEMO är den transparenta antenna-on-display-modulen, 1x4 Stackable Patch Antenna-
modulen med 360-graders styrning av antennen, en 4x4 antenna-in-package-modul (AiP) 
(schemalagd i fjärde kvartalet 2022), en 4x4 stapelbar patchantennmodul med 360-
graders täckning (schemalagd i andra kvartalet 2023) och en antennutvecklingssats 360° 
(ADK360°).  
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"Detta är ett mycket viktigt steg i våra ansträngningar tillsammans med Kreemo för att få ut de 
bästa millimetervågslösningarna för Metaverse till marknaden. Antennerna som vi visar upp 
kommer att vara revolutionerande för den här typen av applikationer”, säger Anders Storm, 
koncernchef för Sivers Semiconductors. 

 "Vi går i spetsen för den nya marknaden med modulerna Transparent Antenna-on-Display och 
Stackable Patch Antenna som erbjuder 360-graders täckning av antennriktningen tillsammans 
med Sivers Semiconductors", säger John Park, VD för KREEMO. "Vi kommer att fortsätta med 
innovativa produkter som erbjuder 360-graders antennteknik genom samarbete med Sivers 
Semiconductors." 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Storm, VD  
Tel: +46 (0)70 262 6390  
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

KREEMO (http://kreemo.io), a global leader in 5G/SATCOM mmWave antenna solutions based in South Korea, has developed the 

world’s first  mmWave stackable patch antenna with a 360-degree coverage. This antenna has a structure in which two upper and 

lower antennas are stacked, providing a 360-degree beam coverage and dual-polarization. In addition, KREEMO is supplying 

various products, including AoD (Antenna-on-Display) for smartphones, wearable devices, AR/smart glasses, smart TVs, etc. For more 

information, visit http://www.kreemo.io or send an email to sales@kreemo.io  

 Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar 
(IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar 
millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. 
Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters 
och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar 
halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget 
är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: 
http://www.sivers-semiconductors.com 
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