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INVISIO får Intercom-order av amerikanska 
arméns SFAB organisation  
 
US Army 2nd Security Force Assistance Brigade (SFAB) har valt INVISIOs nya 
lätta och bärbara Intercom-system som möjliggör omedelbar användning i 
fordon, båtar och helikoptrar. Efter tester har SFAB nu lagt en första order med 
leverans under andra halvåret 2020. Ordervärdet överstiger inte 5 MSEK. 
 
INVISIOs nyutvecklade Intercom-system uppfyller en mängd olika kommunikations-
behov. Systemet kommer att förse US Army 2nd Security Force Assistance Brigade med 
sömlös integrering av alla typer av kommunikationskällor, som olika radiosystem och 
annan typ av utrustning. Lösningen erbjuder även en unik chattfunktion som gör det 
möjligt för alla personer i ett fordon att ha en oavbruten kontakt med varandra under 
alla typer av uppdrag. Intercom-systemet ökar säkerheten för användarna och den 
operativa kapaciteten samt löser utmaningen med kommunikation mellan personal 
utanför och i fordon. 
 
”INVISIOs innovativa Intercom-system visar att vi kan och har kapacitet att lösa 
utmaningar inom internkommunikation för fordon, båtar och helikoptrar, och att vi gör 
det på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vi är mycket stolta över att en SFAB enhet, som 
arbetar under de mest utmanande förhållandena, har valt vårt system, säger Lars 
Højgård Hansen, VD för INVISIO. 
 
Intercom-systemet – en unik lösning för smart internkommunikation 
Intercom-systemet är avsett för användning i fordon, båtar och helikoptrar. Systemet 
möjliggör kommunikation inom en grupp, åtkomst till ett fordons olika radiosystem, 
kommunikation med fordonets förare samt den personliga radion vid behov. INVISIOs 
Intercom-system utgör en komplett lösning för kommunikation i alla operativa miljöer, 
bibehåller situationsmedvetenhet och säkerställer ett effektivt hörselskydd. 
 
Security Force Assistance Brigade 
US Security Force Assistance Brigade är en specialiserad enhet vars huvudsakliga 
uppgifter är att genomföra rådgivande uppdrag med allierade och partnernationer. SFAB-
soldater är välutbildade och bistår andra förband med att upprätthålla sin stridsförmåga 
genom en rådgivande roll. SFAB är en viktig INVISIO-kund sedan flera år. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO AB 
Mobil: + 45 5372 7722 | E-mail: lhh@invisio.com 
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Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO AB 
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com  
 
  
 
Om INVISIO 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, material-
teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, 
Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com. 
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