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Bäste aktieägare. 
 
Här kommer lite information om de spännande saker som händer på Raytelligence just nu.  
Sedan vi bestämde att satsa på sensorer för industriapplikationer har vi genomfört ett intensivt 
utvecklingsarbete där vi visade en sensor på Hannovermässan i juni.  
Bolaget opererar nu på hälsomarknaden med sensorer under varumärket eazense och Radsenz på 
industrimarkanden. 
 
Eazense genomgår nu en omfattande marknadsintroduktion med pilotinstallationer på flera boenden i USA.  
I Australien genomförs flera piloter av vår partner Careteq. Vi är övertygade att detta kommer att bära frukt 
även om det har tagit längre tid än väntat. 
 
Sensorn RDZ2201 är en sensor med unika egenskaper för de tuffaste industriella miljöerna.  
Jämfört med konkurrerande sensorer har den längre räckvidd och högre precision.  
Sensorn har ett grafiskt användargränssnitt där användaren gör inställningar via sin mobila enhet (tablett eller 
smartphone).  
 
Flera stora industriföretag är intresserade att använda sensorn i besvärliga mät-situationer. Radar har stora 
fördelar jämfört med konkurrerande tekniker som laser och ultraljud vilka är känsliga för rök och temperatur. 
 
Sensorn används i ett samarbetsprojekt med Autoliv där målet är detektera vitalparametrar hos förare i bilar. 

 
Tester i Autolivs testfordon vid deras anläggning i Vårgårda 
 
Vi kommer att rapportera mer ingående tillsammans med Autoliv och Chalmers när resultat finns. 
 
Den senaste tidens lavinartade ökning av intresset för energisektorn och utbyggnad av grön energi gör att man 
måste optimera industriprocesser och energiproduktion. I detta sammanhang är beröringsfri mätning en kritisk 
funktion. Som leverantör av sensorer med unik prestanda och för mycket krävande miljöer kan vi bidra till den 
gröna omställningen och energieffektivisering. 
 



Som vi tidigare meddelat har Raytelligence för avsikt att förvärva sportbolaget Innowearable.  
Vi ser stora synergier mellan bolagen. Att använda sig bärbara sensorer i kombination med fast monterade 
radarsensorer kan ge eazense nya unika funktioner.  
Högpresterande radarsensorer kan ingå i nya unika sportapplikationer. Sammantaget bidrar detta till att bygga 
värde för bolaget och dess aktieägare. 
Processen för förvärvet pågår och vi inväntar just nu ett godkännande från Finansinspektionen avseende 
prospektet, den andra handelsdagen därefter inleds acceptperioden (se tidigare pressmeddelande 2022-10-
07). 
 
Vi har även uppdaterat hemsidan. 
 
 
För frågor hänvisas till:  
Peter Martinson, CFO Raytelligence 
peter@raytelligence.com  
070-814 64 65 
 
 
Raytelligence AB (publ) 
Olofsdalsvägen 40 
302 41 Halmstad 
 
 
Om Raytelligence AB (publ) 
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom 
både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. 
 


