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Acconeer tilldelas tre “design wins” av ALPS ALPINE för 
närvarodetektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare 
Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet 
närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det 
totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med 
“design win” syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, 
vilket inte är samma sak som att en order har lagts. 
 

Detta är de första design wins inom området för Acconeer. ALPS ALPINE är en världsledande tillverkare av 
elektronikkomponenter, moduler och system för bilar. 

 

Acconeers unika radarsensor, med låg strömförbrukning och hög precision, kommer att inkluderas i flera 
av ALPS ALPINES produkter för olika användningsfall. De nya design wins som annonseras idag är för 
närvarodetektering i bilar, vilket drivs av industristandarder som europeiska och australasiatiska New Car 
Assessment Programs (Euro NCAP och ANCAP). De tillhandahåller oberoende konsumentinformation om 
säkerhetsnivån i fordon vid allvarliga olyckor. I andra geografiska regioner drivs krav på sensorteknik av 
lagstiftning, exempelvis den amerikanska ”Hot Cars Act”. 

 

Lars Lindell, vd Acconeer, kommenterar: ”Vi har samarbetat med ALPS ALPINE i ett antal år, och vi är 
mycket nöjda med att de har lyckats vinna affärer i denna livsviktiga tillämpning. Vi ser fram emot många 
fler design wins i framtiden.” 

 

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 31 Mars 2020 18.00. 

 

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) och kan 
kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: 
www.acconeer.com  
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