INVITATION TIL MATCHMAKING
# LEAP technology
# GeoDrilling
# Tønder Kommune
# Ærø E-færge
# CCM Electronic Engineering

Har du idéen eller løsningen, som kan afhjælpe caseejernes udfordringer?
Fem casesejere vil præsentere deres udfordringer, og her har du mulighed for at komme med
sparring eller en løsning til casen. Formålet er, at få machet jer med en case, hvor I mener, at have
viden, som kan føre til et potentielt samarbejde. Det endelige mål er, at samarbejdet vil fortsætte
efter matchmaking eventet.
I har mulighed for at læse om de forskellige cases og tilmelde jer den case, som I mener, at I kan
hjælpe med.

Matchmaking
Onsdag den 15. novemeber 2017 kl. 10.00-14.00
Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.
Her finder du en kort beskrivelse af hver case - tryk på logoet, hvis du vil læse den fulde casebeskrivelse.
Termonettet – Markedet for kollektive varmeløsninger udenfor fjernvarmenettet.
Hvordan får vi kollektiv varmeforsyning ud til hele Danmark? Termonettet er en ny metode
til at lave kollektiv varmeforsyning til de områder, hvor fjernvarmen ikke dækker. Der er dog
nogle udfordringer ved termonettet - herunder markedets modenhed og manglen på opbygget
kompetence i det relevante erhvervsliv. GeoDrilling kunne derfor godt tænke sig sparring på
hvordan de bedst løser dette.

Electro-active polymer - Sensor technology with multiple applications.
LEAP Technology is a startup company developing components and products based on a type
of Electro-Active Polymer (or EAP). They have applications for the technology in all market
sectors, though most interest currently comes from ”wearables”, manufacturing industry and
applications in condition monitoring and predictive maintenance.

Tracebox - intuitivt plukkesystem
Tracebox er et pick-to-light plukkesystem til at optimere produktionslinjen i
fremstillingsvirksomheder, der er nemt at implementere uden ekstra udgifter. Det sikrer digital
sporbarhed på enkeltkomponenter i produkter og at et produkt bliver samlet korrekt, samtidig
med at man undgår fejl i produktionen.

Ladeanlæg til ny E-færge
Ærø Kommune er i samarbejde med andre partnere igang med at udvikle en 100 %
eldreven færge. Ladesystemet er altafgørende for om en el-færge kan sejle som planlagt.
Der findes i øjeblikket tre prototyper af ladeanordninger på markedet – men er den
optimale løsning fundet endnu?

Smart Tønder - Intelligente bygninger
Tønder Kommune ønsker, at de offentlige bygninger i kommunen kan tænke selv, men mangler
sparring til at analysere deres forbrugsdata gennem de seneste års målinger og derefter være
aktiv i udviklingen af systemet, som skal være en aktiv ressource i vores energimanagement.

TILMELDING
Tilmelding senest
den 10. november 2017

Tilmeld dig ved at
trykke HER

Kontakt:
Projektassistent Lumilla Mikkelsen
tlf.nr.: 81 44 50 80
Email: ljm@cleancluster.dk
www.cleancluster.dk

