
 
Stockholm, 2019-02-21 
Cleantechbolaget Ferroamp informerar: 

Framgångsrik test klar. Plattform lanseras med back-up funktion.  

 
Ferroamp Elektronik AB har i början av februari avslutat en tre månaders framgångsrik provdrift. 

Testet avsåg Ferroamps första system med back-up funktion. Systemet säkerställer på ett 

kostnadseffektivt sätt den livsviktiga driften av ventilationen på en norsk kycklingfarm, även vid 

strömavbrott. Anläggningen bygger på Ferroamps standardplattform kombinerat med inkopplade 

solpaneler och energilager. Plattformen har erhållit mjuk- och hårdvara som vid strömavbrott 

kopplar bort systemet från det allmänna kraftnätet för att fortsätta att driva anläggningen i ö-drift 

fram till strömmen återställts. 

Thomas Flinskau, VD för Integrate Renewables AS och partner med Ferroamp på den norska 

marknaden: 

- Vi ser back-up funktionen som en av flera viktiga applikationer som nu blir möjlig genom 

Ferroamps lösning. Framgent ser vi stor potential för Ferroamps produkter i Norge. Självklart 

utgör lokala effektbehov till följd av Norges stora antal elbilar en stor del av denna potential, 

men också nya applikationer där Ferroamps produkter möjliggör lokal kraftmatning utan att 

vara ansluten till nätet. 

Olof Heyman, VD för Ferroamp i en kommentar: 

- Back-up lösningens framgångsrika sluttest är en viktig milstolpe i utvecklingen av vår 

plattform. Parallellt installerar vi nu två system i Åkersberga utanför Stockholm. Med vinterns 

strömavbrott och pågående diskussionen om tillförlitliga elleveranser i tankarna ser vi att 

denna funktionalitet kommer att förstärka den totala nyttan av att installera Ferroamps 

system för solkraft och energilager. Vänligen notera att Ferroamp genomför en nyemission om 

40 MSEK under februari med sikte på att noteras på Nasdaq First North vid månadsskiftet 

mars/april. Sista dagen för teckning är fredag den 22 februari, se vidare www.ferroamp.com. 

Kontakt: 

Olof Heyman, VD telefon: 070 585 57 90 eller  

Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, telefon: 070 930 89 82. 

Certified Adviser : G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50 

Om Ferroamp Elektronik 
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech 
med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. 
Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en 
egenutvecklad ”Energy-hub” med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också 
flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid – ”Powershare”. Kunder är idag framförallt 
fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående 
internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm. G&W Fondkommission 
är utsedd att vara Certified Adviser till Ferroamp vid noteringen på First North, förutsatt godkänd 
ansökan. 
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 
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