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Swemet lanserar nya effektiva produkter 

Swemet AB (”Swemet” eller ”Bolaget”) lanserar ett nytt instrument inom programmet för produkter 

och tjänster för störningsanalys. Införandet rimmar väl med den ökade efterfrågan på fältmässiga 

verktyg för att effektivt kunna hantera och analysera kommunikationsproblem i fält. Instrumentet 

underlättar och påskyndar “cleanup-verksamheten” och ökar därmed möjligheten att nå uppställda 

leveranskrav och tidsmässiga mål signifikant. 

MFA600 är ett fältanpassad CAT IV instrument som på samtliga tre faser lagrar samtlig aktivitet på 

frekvenserna 3 – 95kHz. Om osäkerhet råder avseende när på dygnet PLC-svårigheter uppstår finns 

möjligheten att smidigt placera ut instrumentet varvid den loggar en tid och möjliggör flexibilitet om 

när och var analysen kan ske.  

Samtliga värden samlas in i Swemets web-baserade program SMART där användaren enkelt kan 

logga in och studera insamlade värden. SMART gör det möjligt att se data över tid och därmed när på 

dygnet problem uppstår.  

Första leveranserna av de nya instrumentet sker till kunder i Sverige, Belgien och Schweiz. För mer 

ingående teknisk information samt bilder på instrumentet, vänligen besök vår hemsida 

www.swemet.se.   

För mer information: 

Jan Axelsson, VD 

Telefon: +46 70 952 12 80 

E-post: jan.axelsson@swemet.se 

 

Anders Sagadin, Styrelseledamot 

Telefon: +46 70 699 40 00 

E-post: anders@sagadin.se 

 

Om Swemet  

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och 

Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första 

hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya 

generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa 

komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats 

av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya 

standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt 

kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.  

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.  

http://www.swemet.se/
http://www.swemet.se/

