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Ferroamps EnergyHub-system visas upp för världen 
Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är ”Co-creation for innovation”, ett 
tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring 
energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai. 

Deltagandet på världsutställningen ”Connecting Minds – Creating The Future” i Dubai är den svenska 
regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande och går av stapeln den 1 
oktober i år. Den svenska paviljongens tema är ”Co-creation for innovation”. 

Ferroamp är tillsammans med Soltech och Nilar leverantörerna bakom energisystemet i den svenska 
paviljongen. Soltechs solpaneler, Nilars energilager och Ferroamps EnergyHub, som kopplar 
samman, styr och optimerar energin, utgör det system som förser paviljongen med förnybar energi.  

- Förnybar energi har en given plats i lösningen på energiomställning och hållbar samhällsbyggnad 
framåt. Vi behöver vara många som bidrar med olika lösningar och tekniker för att klara 
utmaningen. Tillsammans med Soltech och Nilar visar vi prov på både svensk innovation och 
samverkan som bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Krister Werner, VD på Ferroamp. 

För att visa på solenergins väg från solpaneler till lagring och energioptimering i ett integrerat lokalt 
elsystem, och vilken nytta det här kan göra i framtidens hållbara samhälle, har de tre bolagen 
gemensamt skapat en film som beskriver systemet. 

- En framgångsfaktor är att kunna förklara hur EnergyHub-systemet bidrar som en möjliggörare av 
energiomställningen, därför blir ett pedagogiskt sätt att berätta för världen om vårt system en viktig 
del av vårt engagemang i Dubai, avslutar Krister Werner. 

Se filmen hur allt hänger ihop här 

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 
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). 

https://www.mynewsdesk.com/se/ferroamp-elektronik-ab/videos/the-energyhub-system-at-world-expo-2020-in-dubai-113766
http://www.ferroamp.com/

