Pressmeddelande 2018-12-21

Positiv utvärdering av Insplorions Eurostars-ansökan
Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, "InBAT Sensing", har
utvärderats positivt. Den övergripande poängen var långt över tröskelvärdet. AGM
Batteries Ltd (UK) är medsökande och kommer att vara Insplorions främsta
samarbetspartner under projektet.
Ansökan kommer nu att behandlas på nationell nivå, vilket kan ta upp till två månader. Insplorions
ansökan rankades som nummer 73. Historiskt har mellan 90 och 110 av de mest positivt utvärderade
ansökningarna beviljats finansiering. Den totala budgeten för InBAT-sensingprojektet är € 1,6
miljoner med en bidragstäckning på 50-60%.
"Vi är mycket nöjda med att vår ansökan har utvärderats positivt och är övertygade om att vi
kommer att kunna starta projektet före sommaren 2019", säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.
Projektets mål är att skapa en bättre standard för mätning av hälsotillståndet och laddningsstatus för
litiumjonceller och batterier. Inom det tvååriga projektet kommer InBAT-sensorn integreras i
kommersiella batterier och batteristyrsystem samt förbereds för volymtillverkning. Två
huvudmarknadsstrategier kommer att vidareutvecklas; försäljning i liten till medelstor skala från
Insplorion till cellproducenter som AGM Batteries samt för stora volymer via licensiering till
komponenttillverkare. Batterier för energilagring och för nischade elfordon är bland de första
marknaderna.
"Insplorions banbrytande teknik kombinerad med AGM:s tillverkningskompetens kommer att ge
kunder en ny form av batteristyrning genomen djupare förståelse av information från battericeller.
Detta projekt kommer att öka värdet, både på kommersiell och på teknisk front. AGM och dess
nischkunder har arbetat med Insplorion i över två år och detta projekt är ett steg framåt för att
påvisa fullt fungerande celler och batteripaket”, säger Ian Whiting försäljningschef på AGM Batteries.
Eurostars är ett program i samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierad från
nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna i Eurostars och av EU genom Horizon 2020. Under
perioden 2014-2020 har Eurostars en total offentlig budget på € 1,14 miljarder.
Frågor besvaras av:
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