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H & D Wireless AB får volymorder från marknadsledande kund för modul till 

Internet-radio.  

 

H&D Wireless, Sveriges ledande leverantör av IoT och RTLS molnplattformar, 

får en order på trådlösa moduler och hjälper till att designa in HDG205 system 

in Package (SIP) modul till IP-radion. Detta markerar ett fortsatt förtroende för 

H&D Wireless som har levererat tidigare generation moduler sedan 2014.   

 

H&D Wireless tillhandahåller HDG205 Wi-Fi SIP-modul inklusive design tjänster 

och support till det tilldelade ODM-företaget, TQ grupp. Ordern är ett bevis på H&D 

Wireless ledande ställning för trådlös uppkoppling på den europeiska marknaden för 

Sakernas Internet, IoT. HDG205 Wi-Fi b/g/n lågkostnad SIP-modul med sin ringa storlek 

(8x8mm) och hög bandbredd är optimalt för krävande applikationer streaming av video 

och ljud inom industri och hem.  

Ordervärdet är 85kusd (722 000 SEK) och tilläggsorders förväntas under de kommande 

tre åren. “Vi är mycket stolta över att återigen bli utvalda för detta projekt med en 

europeisk marknadsledare för Internet-radio. Samarbetet med TQ Group kommer att 

säkerställa snabbaste och säkraste vägen till slutgiltigt genomförande och volym 

rampning”. säger Pär Bergsten, VD, H&D Wireless. 

 

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Pär Bergsten 

VD, H&D Wireless 

Tel: 08-551 184 60 

E-post: par.bergsten@hd-wireless.se eller sales@hd-wireless.se 

 

 

Contact TQ Group Gut Delling  

Mühlstraße 2, 82229 Seefeld 

Germany Phone +49 8153 9308-0 l Fax +49 8153 4223 

Email: info@tq-group.com 

 

 

Bra länkar: 

www.hd-wireless.com 

www.tq-group.com 
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H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och 

plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning 

och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta 

hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning 

System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i 

företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges 

snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa 

produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. 

 

About TQ Group   
TQ is one of the leading technology companies in Germany. As a system provider in the E²MS area 
(Electronic Engineering and Manufacturing Services), TQ develops and produces complex electronic 
assemblies and systems based on customer orders. Additionally, TQ offers ready-made component 
solutions such as embedded module and systems, drive solutions for e-bikes and robotics, solutions 
for aviation applications, medicine as well building automation and energy management. The 
TQ Group has a total of over 1,500 employees at 12 locations in Germany and abroad. 
 


