
 
Stockholm, 2019-03-29 

 

Ferroamp kompletterar sin EnergyHub-plattform med 

likströmsladdare för elbilar 

 
Ferroamp tillkännager idag att man kompletterar sin EnergyHub-plattform med likströmsladdare 

för elbilar. Fördelen med denna teknik, där effektiv laddning av elbilar kan kombineras med lokal 

solel produktion och energilagring, är nya möjligheter att ladda elfordon i stadsmiljö utan stora 

infrastrukturuppgraderingar. Den första produkten i denna produktserie är en snabbladdare på 50 

kW. Den kommer att visas under Hannovermässan 1-5 april, i samarbete med projektpartnern 

Chargestorm. Den kommer också visas under mässan Intersolar i Munchen den 15-17 maj. Den 

andra produkten, med planerad leverans under första halvan av 2020, är en mindre 

likströmsladdare som kan konfigureras för effekter upp till 24kW. Likströmsladdarna är förberedda 

för bidirektionell funktion, s k V2G (Vehicle to Grid) där elbilens batteri kan användas som en del 

av fastighetens energilager.  

 

Ferroamps modulära och framtidssäkra byggsätt gör att befintliga EnergyHub system med solel och 

energilagring kan kompletteras med den nya laddaren. Befintliga kunder får därmed mer nytta av 

sin investering i solenergi med enklare och mer effektiv laddstyrning. 

”När vi nu erbjuder våra kunder och partners denna nya lösning, lyfter vi fram det dynamiska värdet 

som EnergyHub-system erbjuder. Byggsättet gör att våra kunder och partners kan anpassa sitt 

system i takt med att behovet av laddning ökar och effektkostnader stiger. Fastighetsägare får ett 

framtidssäkert system och våra partners kan leverera större kundnytta” säger Mats Karlström Sälj 

och marknadschef på Ferroamp.  

  



 

Ferroamp har redan fått in ett antal förhandsbokningar av nya DC-laddaren. Preliminär leverans för 

första enheterna är hösten 2019. 

Snabbladdaren från Ferroamp är resultatet av ett projekt tillsammans med Chargestorm och No 

Picnic och med stöd från Energimyndigheten. 

 

Kontakt: 

Olof Heyman, VD, telefon 070 585 57 90, eller  

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

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

Om Ferroamp Elektronik 

Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech 

som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en 

skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad 

EnergyHub 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 flera framstående internationella miljöpriser. 

Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.  

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

http://www.ferroamp.com/

