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INVISIO väljs av USSOCOM till kommande 
generations kommunikationssystem 
  
Som tidigare meddelats den 8 april har INVISIO fått en stor order från en ny 
kund inom Förenta staternas försvarsdepartement (DoD). 
Kunden är USSOCOM (United States Special Operations Command)1, som har 
valt INVISIO V60 till nästa generations kommunikationssystem för programmet 
CASL (Communication Accessory Suite Land). Systemet innehåller INVISIO X5 
in-ear-headset med INVISIO V60 kontrollenhet och ett urval av INVISIO 
IntelliCables™ med plug-and-play-integration till olika radio- och 
kommunikationsenheter. 
 
INVISIOs kommunikationssystem är baserade på enkelhet, modularitet och flexibilitet för 
att passa kommunikationsbehoven hos användare i uppdragskritiska miljöer, både till 
fots och i fordon. I över ett decennium har INVISIO varit marknadsledande och dess olika 
kommunikationslösningar har blivit det givna valet för moderniseringsprogram inom 
försvar och säkerhet över hela världen. Alla INVISIO-system utvecklas och testas i nära 
samarbete med några av världens mest krävande användare med sikte på att skydda 
dem samt förbättra deras kapacitet under viktiga uppdrag. 

INVISIO X5-headsetet är utformat uteslutande för INVISIOs utbud av avancerade 
kontrollenheter. Headsetet använder INVISIO Bone Conduction Microphone för 
kristallklart tal i krävande miljöer. Det är ett lätt dubbelsidigt in-ear-headset med passivt 
och aktivt hörselskydd, situationsmedvetenhet och käkbensmikrofon. Det ger 
branschledande hörselskydd med en NRR (noise reduction rating) på 29 dB (32 dB SNR) 
och överlägsen komfort.  

INVISIO V60-kontrollenheten är det ultimata taktiska kommunikationsnavet för 
användare i uppdragskritiska miljöer. Den är kompatibel med de flesta radio- och 
headsetmodeller och har portar för uppkoppling mot radionät och externa enheter, till 
exempel intercomsystem, datorer, mobiltelefoner, sjukvårdsutrustning och minröjare. 
INVISIO V60-kontrollenheten har tre kommunikationsportar och hanterar upp till fyra 
ljudkällor med dedikerade PTT-knappar (Push To Talk). 

Plug-and-play-integration mellan kontrollenheter, intercom, headset och kablar är 
nyckeln till INVISIO-systemets mångsidighet, eftersom den möjliggör anslutning av ny 
INVISIO-utrustning utan konfigurering. Alla INVISIO-system bygger på lösningen 
INVISIO IntelliCable™, en unik patenterad teknologi för identifiering av enheter som gör 
alla nuvarande och framtida INVISIO-enheter kompatibla.  

"Vi är väldigt stolta över att kunna leverera våra avancerade INVISIO V60-
kommunikationssystem till stöd för USSOCOMs CASL-program och därigenom stärka vår 
redan starka position inom specialstyrkor på den amerikanska marknaden", säger Ray 
Clarke, VD för INVISIO Inc. 



INVISIO kommunikationssystem visas på mässan SOFIC 2019, 20-23 maj i Tampa, 
Florida. 
 
 
1USSOCOM är det amerikanska försvarsdepartementets militärkommando med 
försvarsgrensövergripande ansvar för specialförband. 

 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications 
Mobil: + 45 5372 7722 | E-mail: lhh@invisio.com 
 
 
 
 
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande 
den 20 maj 2019 kl. 8.30 CEST. 
 
Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, 
materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i 
Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
 


