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Acconeer och tre stora WiGig-intressenter lämnar in ett gemensamt 
regleringsförslag till FCC 
Acconeer har kommit överens med tre stora globala teknikföretag om ett gemensamt förslag till Federal 
Communications Commission (FCC) för nya regler för 60GHz-frekvensbandet i USA. Förslaget gör det 
möjligt för Acconeers och andra mmWave-radarteknologier att samexistera med WiGig i 60GHz-bandet. 
Det inlämnade förslaget finns att läsa på FCC:s hemsida. 
 

WiGig, även kallat 60 GHz Wi-Fi, är ett kommunikationsprotokoll som delar samma olicensierade 
frekvensband som Acconeers pulsade koherenta radar (PCR) såväl som andra mmWave-teknologier. FCC 
arbetar för närvarande med ett nytt regelverk för 60GHz frekvensbandet, vilket kommer att vara viktigt för 
Acconeers verksamhet på den amerikanska marknaden och öppna upp för nya innovativa tillämpningar. 
Med nya regler på plats kommer framtida certifieringar också att bli mindre komplicerade och 
tidskrävande för kunderna. 

 

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi ser detta avtal med WiGig-företagen om ett förslag för samexistens som 
ett viktigt steg mot en amerikansk reglering som är fördelaktigt för Acconeer, våra kunder och för den 
amerikanska allmänheten." 

  

För ytterligare information kontakta: 

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com   

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 november 2022 16:15. 

 

 

Om Acconeer AB 
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers 
mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och 
kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov 
av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög 
noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en 
rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, 
Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett 
halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är 
listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer 
information: www.acconeer.com  
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