
Luxbrights första leverans av nya banbrytande röntgenrör
GÖTEBORG, SVERIGE - 7 januari 2021. Luxbright AB (NASDAQ: LXB), en ledande tillverkare av
banbrytande röntgenemissionslösningar, levererade i december sina första 160kV och 130kV röntgenrör i
M-serien till en kund i USA. Under 2020 kunde bolaget trots turbulensen orsakad av COVID-19 klara
utmaningarna och nå denna milstolpe. Rören levereras till en kund som tillverkar röntgenmaskiner för att
skanna delar för kvalitetsinspektioner.

"Dessa två första rör är ganska speciella och levererar oöverträffad prestanda för ett röntgenrör av glas. 160 kilovoltsrören
använder vår patenterade anodinnovation för att leverera fokusstorlekar mindre än vad man tidigare trodde var möjligt och till
ett konkurrenskraftigt pris. Detta gör det möjligt för flera applikationer, som tidigare inte använde mikrofokus, att dra nytta av
bilder med högre upplösning." - Mats Alm, VD.

Rören kommer från Luxbrights första produktlinje, kallad M-serien. Dessa är en speciell typ av röntgenrör med mikrofokus som
använder företagets patenterade "elektronantenn" för att uppnå banbrytande prestanda. Röntgenrör i glashöljen är den vanligaste
typen av röntgenrör, men de används inte ofta för mikrofokusprestanda. Produkterna i M-serien har förmåga att generera bilder
med högre upplösning jämfört med konventionella röntgenrör eftersom M-serien ger en betydligt mindre fokuspunkt vid jämförbar
effekt och spänning.

En annan intressant aspekt är att uppnå denna prestanda i området med högre kilovolt (kV). Ett röntgenrör med högre kV, som
Luxbrights 130kV- och 160kV-versioner, kan tränga igenom tätare material vilket är vanligt för NDT- och
säkerhetskontrollindustrin. Luxbrights innovation gör det möjligt att ha mikrofokus i ett röntgenrör av glas, något som
röntgenmaskintillverkare har önskat i flera år.

"Att övervinna alla komplikationer under 2020 och uppnå detta mål är en otrolig prestation av teamet. Vi kommer att fortsätta
utveckla dessa och andra produkter, och vi ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra kunder och aktieägare under 2021
och därefter." - Anders Brännström, styrelseordförande.

Luxbright slutförde sin första försäljning och leverans av 120kV rör i M-serien i slutet av 2019. M-serien är avsedd att bilda en
ekonomisk grund för att företaget ska kunna utveckla sin produktfamilj som använder ett avancerat nanomaterial i katoden för att
skapa emissionen. Bolaget anser att kallkatoden är röntgens motsvarighet till LED-lampan, både vad gäller dess tekniska
prestanda och marknadens potential. En viktig teknisk fördel med den reducerade värmegenereringen är att den möjliggör enklare
kylanordningar än vad som används till konventionella rör. Därför kan röntgensystem göras mindre och mer bärbara, vilket kan
skapa nya möjligheter för röntgenindustrin. 
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OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad
teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att
kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och
kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-
destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal
med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT,
säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade
lösningarna för röntgenstrålning.
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