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H&D Wireless vinner tre ordrar på IoT-moduler 

  

Nasdaq First North-listade H&D Wireless som utvecklar och säljer IoT-moduler 

och RTLS positioneringstjänster till tillverkningsindustrin vinner tre ordrar av 

bolagets SPB228 WLAN+Bluetooth-modul. Beställningarna kommer från tre 

olika kunder som ska använda modulerna till deras respektive förproduktion. 

Beställningarna har ett totalt värde på 15 000 USD 

 

Kunderna är baserade i norra Europa och fokuserar på att tillhandahålla ”Computer-on-

modules” COM för industriellt inbyggda datorsystem.  

 

“Vi är mycket glad över att ha vunnit flera förproduktionsorder av SPB228 på kort tid, de 

visar att modulerna vi erbjuder radikalt reducerar tiden från prototyp till 

volymproduktion”, säger Pär Bergsten, VD och grundare av H&D Wireless. 

 

H&D Wireless stoltserar med till dags datum 14 stycken så kallade "design-ins", 

processteget före kommersiell volymproduktion, av SPB228, vilket är en ökning från 2 

stycken i januari 2018. 

 

Europa dominerar den industriella PC-marknaden som växer med över 10% 

genomsnittliga årlig tillväxt (källa: TMR Analysis). Den generella marknaden för 

industriell IoT (IIoT) växer kraftigt och beräknas vara värd mer än 225 miljarder USD 

2022 (källa: Markets and Markets Research). 

 

Med SPB228 är utvecklarna inriktade på ett brett spektrum av applikationer;   

▪ Hög prestanda och säkra industriella styr- och övervakningssystem  

▪ Konsumentelektronikenheter som spel, surfplattor och mobil datoranvändning  

▪ Smarta hemsystem med hög prestanda, inklusive video, ljud och säkerhet  

 

Modulen integrerar alla funktioner för en WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 Dual-band och 

Bluetooth 5 multiradio redo för integration i Linux-plattformar. Formfaktor är M.2, 

12x16mm, FCC, IC och CE certifierade.   

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_computer


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

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 8 juni 2018. 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

H&D Wireless 

Telefon: + 46-8-551 18 460 

Email: Sales@hd-wireless.se 

Web: www.HD-Wireless.com 

 

Nyttiga länkar: 

https://www.HD-Wireless.com/Connectivity/ 

 

 

Om H&D Wireless: 

Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of 

Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt 

GEPS. 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. Företaget utvecklar och levererar lösningar för 

digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens 

(AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan 

december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd 

Certified Adviser. 
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