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Hexatronic levererar IT centraler
för fiberkommunikation
Hexatronic har fått order på en komplett lösning för Fastighets AB Lindens framtida IT
satsning.
Leveransen består av IT-centraler med integrerad CPE (Customer Premies Equipment)
för det digitala tjänsteutbudet. IT-centralerna är utrustade med en låst installationsdel
och en kunddel där lägenhetsinnehavaren kan ansluta sina egna enheter. ITcentralerna är kompletta inklusive en 4-portars, övervakad CPE som kan leverera TV,
telefoni och data-tjänster. Hela IT-centralen inklusive CPE´n är utvecklad av
Hexatronic för den svenska marknaden.
Ordern är på ca 3 mkr och beräknas att installeras i Lindens alla fastigheter under
hösten 2011.
”Det är med glädje vi ser att vår totala kompetens inom FTTH byggnation uppskattas
av våra kunder. Vår flexibilitet och kunskap tillsammans med kundens önskemål ligger
till grund för konceptet ” säger Gert Nordin, VD för Hexatronic AB.
” Vi tror att vi med denna stora satsning ökar attraktiviteten till våra bostäder och
ökar våra hyresgästers möjligheter att följa med i och kunna utnyttja den tekniska
utvecklingen. Vi är övertygade om att detta är en framtidssatsning där enbart
fantasin är begränsningen för framtida användning av en snabb och säker
kommunikation ” säger Sven Nilsson VD för Fastighets AB Lindens
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Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för
bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. Bolaget har en ledande, egenutvecklad produktportfölj inom segmentet
bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra
kommunikationslösningar. Förutom detta affärsområde, Network, har bolaget ytterligare ett

affärsområde, Components, som är en ledande leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande
leverantörer. Bolaget har sitt säte i Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic omsatte ca 36 mkr
räkenskapsåret 2009/10. För mer information se www.hexatronic.se.

