
Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal
med Elkapsling
SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett återförsäljaravtal med kapslingstillverkaren
Elkapsling. Avtalet innebär att Elkapsling, inklusive systerbolag, köper och distribuerar Sensor
Alarms skräddarsydda kapslingslarm till sina industri-, infrastruktur-, energi- och telekomkunder.
Samarbetet planeras att starta under mars 2022.

Sensor Alarm lanserar i mars 2022 sin nya smarta larmplattform som är en anpassningsbar partnerplattform där larminnehållet kan
skräddarsys efter en samarbetspartners kund- eller medlemsbehov. Plattformen möjliggör fler typer av samarbeten mot nya
kundgrupper och säljkanaler där partnerskap med starka varumärken kommer att vara en viktig del av dessa. Att växa via partners
med större medlems- och kundkluster är en viktig del i Sensor Alarms tillväxtstrategi.

Elkapsling AB är ett innovativt växande industriföretag i Ånge som utvecklar, tillverkar och marknadsför skåp och kapslingar för
skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. All tillverkning och utveckling sker i fabriken vid Alby utanför Ånge och kunderna finns
huvuddelen i Norden men också i Europa. Elkapsling har 85 anställda och ingår i teknikkoncernen Lagercrantz som är verksamt i
nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1850 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor.

”Vi är ett innovativt industribolag som strävar efter att ligga i framkant gällande nya tekniska lösningar som kan stärka upp
konkurrenskraften till våra produkter. Vi har b.la. nyligen lanserat ett digitalt lås till våra skåp med mycket gott resultat. Under flera
år har vi också sett en ökad efterfrågan på integrerade och förmonterade säkerhetssystem i våra produkter. Sensor Alarm förstår
våra utmaningar och har tagit fram ett skräddarsytt industrilarm som uppfyller kraven från våra kunder. Styrkan i detta larm är att vi
enkelt kan anpassa dess innehåll mot våra olika kundsegment samt att funktionaliteten fungerar över hela Europa. Ett extra plus är
dessutom den enkla installationen. Vi ser stora möjligheter till att öka vår affär genom detta erbjudande, säger Emile Frantzen VD
Elkapsling”

”Jag är mycket glad över vårt samarbete med Elkapsling då de är ett innovativt och starkt bolag på sin marknad. Samarbetet är
extra intressant då våra bolag har liknande affärsmodeller i att erbjuda anpassade produkter mot marknaden. Tillsammans får vår
plattform visa sin styrka i anpassningsförmåga till olika branscher och målgrupper. Industri- och infrastrukturmarknaden är ett
intressant tillväxtområde med stor potential och min förhoppning är samarbetet med Elkapsling kan skapa en bra gemensam
tillväxtresa, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”.  

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/2 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om Elkapsling, vänliga kontakta:

Emile Frantzen, VD

Telefon: +46 690 76 30 08

E-post: emile.frantzen@elkapsling.se

Hemsida: www.elkapsling.se

Sensor Alarm är ett snabbt växande bolag som erbjuder smarta larmslösningar. Med ny teknik förändrar
vi larmmarknaden genom anpassade lösningar för privat- och företagskunder på ett tryggt, enkelt och
prisvärt sätt.
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