
   
 

 

 

 

Smart High Tech: Rättelse - saknad MAR - etikett i tidigare meddelande: 
Testorder av GT-TIM 

Smart High Tech har fått en testorder på tre av företagets kärnprodukter GT-TIM från en av USA:s ledande 
drönartillverkare. Tillverkaren utvecklar och producerar professionella drönare till myndigheter och företag 
med högt ställda krav på kvalitet och kapacitet.  
 
”Det är en spännande och växande bransch som kräver alltmer komponentkylning. Vår kärnprodukt GT-TIM har 
potential att ge tillverkaren möjlighet att öka prestandan i sina produkter. Vår förhoppning är att denna typ av 
testorder leder till större regelbundna beställningar under det närmaste året i denna bransch,” säger Lars 
Almhem, CEO på Smart High Tech. 

Tidigare har Smart High Techs GT-produkt passerat tillförlitlighetskrav enligt teststandard för industriell 
elektronik. 

För mer information om SHT Smart High Tech AB, vänligen kontakta: 
 
CEO Lars Almhem 
+46 70 418 00 00 
lars.almhem@sht-tek.com 
 

 
 
 
 

 

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2022. 

 

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt 
gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som 
leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att 
fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på 
ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.  

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och 
lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske 
genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART 
HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom 
elektronikbranschen.  
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