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Sensorbolaget JonDeTech får första ordern från Shortlink
IR-sensortillverkaren, JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech”), har nu fått sin första order från
ShortLink AB (”ShortLink”). Ordern avser närvarodetektion i ett dispensersystem och är ett första
resultat av det samarbetsavtal som tecknades i höstas gällande framtida utveckling av nya produkter
baserat på sensorteknik.
ShortLink är är en ledande aktör på den europeiska marknaden när det gäller design, integration och
tillverkning av elektronikprodukter. Som specialister på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös
kommunikation och portabla produkter, har man sedan i höstas, tillsammans med JonDeTech, utvecklat
en prototyptest av närvarodetektion för ett dispensersystem. Det är i kontrollenheten som
närvarosensorn integrerats, med syftet att ge god användarbarhet och samtidigt reducera
strömförbrukningen. Den inititala ordern är avsedd för en mindre förproduktionsserie med ett
ordervärde om ca 19.000 SEK.
– Jag är jätteglad över att vi nu kan realisera den första ordern med just ShortLink, som vi ser som
specialister på design, utveckling och integration av avancerade i elektronikprodukter, säger Per
Lindeberg, VD på JonDeTech.
– Vi är glada över att vi fann JonDeTechs sensor för denna tillämpning. Sensorns flexibilitet och
kostnadseffektivitet gör att vi också ser fram emot att att kunna använda sensorn i flera aktuella och
framtida utvecklingsprojekt, säger Martin Valfridsson, VD på ShortLink.
För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
VD, JonDeTech
per.lindeberg@jondetech.se
+46 73 870 00 00

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger
på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer,
byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av
applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och
är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576

90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IRsensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8
Om ShortLink
ShortLink utvecklar sedan över 20 år tillbaka strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och
portabla produkter utnyttjande både konventionell diskret elektronik och integrerade kretsar, s k ASICs,
som ShortLink utvecklar och tillverkar hos utvalda tillverkningspartners i Europa, Nord Amerika och
Asien. http://www.shortlink.se/
VIKTIGT INFORMATION
Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 17:45 CET.

