
     
 

Stockholm, 2021-12-02 

 

Ferroamps EnergyHub får ökad smartness för laddning av elbilar 
Med nästa release av systemmjukvara kan EnergyHub börja styra laddboxar enligt gängse 
kommunikationsstandard för laddutrustning, OCPP. Det innebär att laddningen av elbilen hemma 
i villan kan optimeras och bli problemfri året runt. 

Ferroamps EnergyHub, med den patenterade dynamiska fasbalanseringen som skyddar fastighetens 
huvudsäkring, ger redan idag en effektivisering av fastighetens elkonsumtion. Med integrationen av 
kommunikationsstandarden för EV-laddutrustning, OCPP 1.6-J, som kommer med releasen av 
systemmjukvara i december, möjliggörs styrning av laddboxar för elbilar direkt via EnergyHub, samt 
optimal laddning av elbilen. Den här nya funktionen blir tillgänglig för såväl nya som befintliga 
EnergyHub-ägare via over the air updates (OTA) och visualiseras i EnergyCloud. 

- Integrationen av den nya kommunikationsstandarden, som ger möjlighet att styra elbilsladdning via 
EnergyHub, öppnar nya möjligheter inom EV-laddsegmentet. Vi ser fram emot att integrera med 
marknadens bästa laddboxtillverkare och ge allt fler villa- och elbilsägare möjlighet till en stabil och 
effektiv laddning av elbilen - utan att överbelasta vare sig fastighetens huvudsäkring eller vårt 
gemensamma elnät, säger Krister Werner, vd på Ferroamp. 

Förutom att EnergyHub ger en problemfri laddning av elbilen blir elnätsavgiften oftast lägre, bland 
annat eftersom det vanligtvis räcker med en lägre huvudsäkring tack vare fasbalanseringen. När allt 
fler elnätsägare inför effekttariffer ökar besparingen för villaägare i dessa områden ytterligare, 
eftersom EnergyHub kan begränsa effekttopparna som annars uppstår vid laddning. 

  - Den villaägare som installerar EnergyHub tillsammans med sin laddbox tar kontroll över hela 
fastighetens energikonsumtion och gör sig samtidigt redo för framtiden med eventuell utbyggnad av 
solel och batterilager. Dessutom gör man hela samhället en tjänst eftersom elnätet i vissa områden 
redan är ansträngt till bristningsgränsen vissa tider på dygnet och året, avslutar Krister Werner, vd 
Ferroamp. 
 
Ferroamp kommer i sin monter på eCarExpo i Göteborg den 3-5 december att visa upp sin innovativa 
systemlösning som optimerar elbilsladdning samt kombinerar solceller och batterier i fastigheter. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Krister Werner, VD, 076-535 86 64 
 
För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

Om Ferroamp Elektronik 
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom greentech 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 

http://www.ferroamp.com/


ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och 
elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret 
ligger utanför Stockholm. 

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission 
som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50). 


