AcobiaFLUX – sparar energi och hindrar traﬁkolyckor
Det kan vara svårt att förklara vad ett företag som arbetar med Industriell IT &
Automation egentligen arbetar med. För de berörda är det självklart, men människor
i andra branscher står ofta frågande och undrar; vad gör de egentligen?

Ibland är bästa sättet att beskriva en verksamhet att berätta lite om kunderna. AcobiaFLUX har kunder inom
vitt skilda områden men de har alla en sak gemensamt - behovet av tekniska lösningar som hjälper till med
styrning, övervakning och spårbarhet i processerna. Hur systemen ser ut och hur de utvecklas styrs helt och
hållet av kundens behov.
Bland de senaste exemplen kan nämnas att AcobiaFLUX fått i uppdrag att skapa ett komplett system för
mätning av energiförbrukning på AstraZeneca R&D. Den senare leveransen omfattar installation av mätutrustning samt ett komplett IT-system för loggning, övervakning, spårbarhet och utvärdering.
Det kan också handla om att övervaka och styra eldistributionen inom en känslig verksamhet. Ett sådant
system hanterar larm, trender, förbrukning och visualisering av elkraft för normalkraft, reservkraft och
avbrottsfri reservkraft.
Ett annat exempel är Uddevallabrons säkerhetssystem. Klimatet är hårt vid kusten. Under vintern kan is frysa
till på brovajrarna. När den isen faller ner på vägbanan kan det bli livsfarligt att köra på bron. AcobiaFLUX har
byggt ett system som läser av isens tjocklek och larmar om ett riskabelt läge uppstår. När det händer stängs
överfarten och en ljustavla vid sidan av vägen talar om att bron är avstängd.
Några andra kunder är företag som Scan, Spendrups, Preem och Banverket.
2005 slogs företagen Acobia och Flux samman och bildade AcobiaFLUX. Kunderna har nu fått en leverantör
som har mycket att erbjuda. Behovet av kontroll och styrning ﬁnns i de ﬂesta företags processer. AcobiaFLUX
är ett växande företag som idag har drygt 30 anställda..
Företagets specialistkompetens inom ett brett tekniskt område gör det möjligt att hela tiden utgå från existerande komponenter, och därigenom enkelt att integrera systemen med kundernas redan beﬁntliga. Ett
ekonomiskt sätt att skapa skräddarsydda lösningar för varje kunds enskilda behov.

För mer information, kontakta:
Mikael Nilsson, VD AcobiaFLUX AB
Tel 031-722 48 03, 0704-31 07 00
E-post mikael.nilsson@acobiaﬂux.se

För bildmaterial, kontakta:
Christopher Ahlström WonderBrand AB
Tel 031-711 79 20

AcobiaFLUX arbetar med Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet.
Specialistkompetensen är självklar – det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar
långvariga affärsrelationer.
Företaget grundades 1995 och har sedan dess skapat innovativa lösningar för många svenska branscher. Kunderna ﬁnns bland annat inom Traﬁ k, Livsmedel, Läkemedel, Verkstad och Petrokemi
- branscher där styrning och kontroll av olika arbetsprocesser kan vara avgörande.

E-post christopher@wonderbrand.se

Idag omsätter AcobiaFLUX ca 36 MKR per år och sysselsätter drygt 30 personer fördelade på kontor
i Göteborg, Stockholm och Ronneby.

AcobiaFLUX AB Göteborg
Bror Nilssons gata 5
417 55 GÖTEBORG
Tel 031 722 48 00
Fax 031 722 48 01

AcobiaFLUX AB Stockholm
Västberga Allé 36 C
126 30 HÄGERSTEN
Tel 08 522 176 00
Fax 08 522 176 01

www.acobiaﬂux.se

