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OnlineMarina lanserar produkt för båtövervakning baserad på Acconeers 
radarsensor 
	
 
OnlineMarina lanserar nu den helt trådlösa kontroll-och övervakningsenheten, PierEye, tillsammans med 
en uppdaterad applikation för bokning och betalning. För att i detalj kunna avgöra en båts position och 
med stor tillförlitlighet se och rapportera status för båtplatsen har OnlineMarina integrerat Acconeers 
sensor A111 i produkten PierEye. OnlineMarina är ett svenskt företag som erbjuder tjänster för att lyfta 
såväl service och säkerhet för hamnpersonal och båtägare.  
 
- Vi har många kunder som jobbar med vår sensor i parkeringssystem men OnlineMarina är den första som 
applicerar vår teknologi på båtar. Det är alltid roligt att kunna se en produktlansering baserad på vår A111 
sensor, säger Lars Lindell, VD för Acconeer  
 
- Radar är en teknologi som lämpar sig väl för utomhusparkeringssystem på grund av att den inte är lika 
störkänslig som alternativa teknologier. Genom unika egenskaper, som storlek och låg strömförbrukning, 
är Acconeer A111 perfekt för batteridrivna trådlösa system. Vår målsättning är att marknadsföra vårt 
system både nationellt och internationellt, säger Martin Bröms, VD för OnlineMarina 
 
För ytterligare information kontakta: 
Lars Lindell, VD Acconeer, Telefon +46 10218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
Martin Bröms, VD OnlineMarina, Telefon +46 768337906, Mail: martin.broms@onlinemarina.se 
 
 
Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15e Augusti 
2018 klockan 10.00 
 
 
Om Online Marina Sweden AB 
Online Marina Sweden AB är det första företaget i världen att introducera ett bokning- och betalningssystem kombinerat med  
ett sensorbaserat säkerhetssystem för gästhamnar såväl som hemmahamnar. Nya insikter om att bryggor idag inte är 
digitaliserade, att båtägare förväntar sig tryggare hamnar samtidigt som de förväntar sig en högre servicenivå i skärgården fick 
oss att satsa på att ta fram en helt trådlöst, lätt-installerat system, som skapar värden för såväl båtägare, hamnägare samt 
hamnpersonal. 
 
Om Acconeer AB 

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers 
mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och 
kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg 
strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos 
koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila 
konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, 
sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som 
affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North 
Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). 


