Pressmeddelande 2012-02-01

Aluwave startar egen LED-modulsproduktion

Vid årskiftet startade Mölndalsbaserade företaget Aluwave AB egen produktion av
lysdiodsmoduler. Idag körs produktionen för fullt i företagets nya lokaler och redan har
flera kundorder passerat lastbryggan.
”Då LED-tekniken möjliggör en skräddarsydd ljusupplevelse och dessutom är ny för
många armaturtillverkare, blev beslutet att starta egen produktion väldigt logiskt”,
säger Aluwaves VD, Jonas Stålhandske, och fortsätter;
”Nu kan vi erbjuda våra kunder snabba prototyper och möjligheten att ändra
produktens egenskaper under resans gång. Eftersom lysdioden är en
elektronikkomponent kan armaturtillverkare numer även använda ljusets egenskaper
och funktion för att skapa ett unikt erbjudande. Det är ett viktigt behov för oss att möta
på denna innovativa och teknikintensiva marknad.”
Produktionen på Aluwave utgörs idag av en produktionslina där lysdioderna
automatmonteras till färdiga LED-moduler. Ledtiden till kund blir nu kortare då varje
leverans går direkt till kund efter sluttest.
Stålhandske fortsätter; ”Att ha eget ansvar för produktionen borgar också för en hög
kvalitet och kostnadseffektivitet då det ger oss en nära koppling mellan design och
produktion.”
I många branscher ersätts nu traditionella ljuskällor av lysdiodstekniken, LED, vilket
ökar efterfrågan på skräddarsydda LED-moduler på marknaden.
År 2020 antas LED-tekniken har ersatt traditionella ljuskällor i majoriteten av alla
belysningslösningar och utgöra 60% av den totala försäljningen av belysning globalt.
Den största ökning beräknas ske inom segmentet ”Allmän belysning”.
Källa: ”Lighting the way, Perspectives on the global lighting market”, Juli 2011, McKinsey & Company

Om Aluwave
Aluwave är ett snabbväxande företag som med hjälp av ett eget konstruktionsbibliotek designar och levererar system och moduler med lysdioder utifrån specifika
ljusbehov hos armaturtillverkare. Företagets bakgrund är inom kylning av elektronik,
något som är kritiskt inom LED-belysning då lysdioder inte tål höga temperaturer.
Aluwave är idag medlem i Belysningsbranschen och verksamt inom fyra
affärssegment; Allmän-, Gatu-, Fordons- och Teknisk belysning.
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