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Enersize tecknar avsiktsförklaring med 
amerikanska CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Företaget") tecknar en avsiktsförklaring 
("LOI") med den amerikanska partnern CTRL Systems Inc. ("CTRL Systems") där CTRL Systems 
kommer att använda Enersizes SaaS-plattform för Compressed Air Services för att 
tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska 
marknaden.

CTRL Systems har redan en pipeline av intresserade kunder och känner en stark 
marknadspotential inom energioptimering av industriell tryckluft som en naturlig del av företagens 
ökade fokus på hållbarhet och energieffektivitet. CTRL Systems är redan etablerade inom 
tryckluftsoptimering i sin roll som leverantör av avancerade sensorer och instrument för 
datainsamling och analys av bland annat tryckluft. CTRL Systems kommer med omedelbar verkan 
att introducera de nya tjänsterna som möjliggörs av Enersize molnbaserade mjukvaruplattform.

LOI anger formerna för samarbetet mellan företagen och definierar partner- och prismodellen i 
stora drag under det att Enersize färdigställer partnerskapsavtalet. Det är CTRL Systems och 
Enersize avsikt att leverera förstklassig service och helhetslösningar för energioptimering av 
industriell tryckluft till sina kunder. Enersize kommer att utbilda och certifiera CTRL Systems för 
kvalitetssäkring av tjänsterna.

CTRL Systems kommer fullt ut att representera Enersize på den nordamerikanska marknaden och 
kommer även att utveckla Mexiko, där CTRL Systems redan har verksamhet, som en sekundär 
marknad. Samarbetet kommer att förnyas årligen baserat på att överenskomna försäljningsmål 
uppnås.

“Som svar på industrins ökande intresse av energieffektivitet och hållbarhet är CTRL Systems nya 
strategi att tillhandahålla de bästa lösningarna för energioptimering av industriell tryckluft. Vi 
inledde processen om partnerskap med Enersize eftersom vi såg deras tryckluftsexpertis, 
molnbaserade mjukvaruportfölj och certifieringsprogram som helt unika på marknaden. Enersize 
lösningar kompletterar vår portfölj på ett fantastiskt sätt och kommer att accelerera vår försäljning. 
Vår gemensamma avsiktsförklaring är ett viktigt steg i att bygga ett starkt och fruktbart 
partnerskap med Enersize”, säger Benjamin Fried, Vice President of Sales & Marketing på CTRL 
Systems.

“CTRL Systems är ett högt respekterat namn i branschen som leverantör av avancerade 
instrument för datafångst i exempelvis tryckluftsmiljöer. CTRL Systems valdes ut att leverera 
läckagedetekteringsteknik till NASA och internationella rymdstationen, så när de kontaktade oss 
blev vi mycket imponerade. Tillsammans kommer vi att kunna leverera världens mest avancerade 
energioptimering av industriell tryckluft och med detta hjälpa våra kunder att sänka sin 
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energiförbrukning och minska koldioxidavtrycket samtidigt som de förbättrar sitt resultat. 
Avsiktsförklaringen är ett viktigt genombrott för Enersize på den viktiga amerikanska marknaden 
och jag ser fram emot att över tid teckna ett långsiktigt partnerskapsavtal”, säger Anders Sjögren, 
VD

Om CTRL Systems:

CTRL Systems, Inc., med huvudkontor i Westminster, Maryland, USA, specialiserar sig på att 
designa och utveckla akustisk ultraljudsteknik. Man levererar program för kvalitetskontroll, 
energioptimering, underhåll och industriell funktionssäkerhet. CTRL:s lösningar stöds av 
omfattande utbildningsprogram, analysmjukvara och databashantering, mobil datainsamling till 
molnet och branschledande ultraljudsenheter. För mer information om CTRL Systems, Inc., besök 
https://ctrlsys.com/about eller ring +1 (410) 876-5676.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 
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