MATCHMAKING MED FOKUS PÅ
SMART GRID OG INDUSTRI 4.0
# Grann Energi
# S.C Nordic
# MM Technology
Har du idéen eller løsningen, som kan afhjælpe caseejernes udfordringer?
Tre caseejere vil præsentere deres udfordringer, og her har du mulighed for at komme med
sparring eller en løsning til casen. Formålet er, at få matchet 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
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10.00-14.00
Sted: Green Tech House, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
Her finder du en kort beskrivelse af hver case - tryk på logoet, hvis du vil læse den fulde casebeskrivelse.

Grann Energi – Udvikling af Smart Grid løsning til elbils-tankstationer
Grann Energi leverer intelligente løsninger indenfor energilagring og konceptløsninger til
komplette ”Tankstationer” til samlede elbilflåder, inkl. solceller og batterier. Vores mål er at
udvikle en intelligent ”Tankstation”, hvor der installeres et batteri og udvikles en
softwareintelligens til styring af opladning af bilerne og batteriet baseret på batterikapacitet
og elpriser. Derfor søger Grann Energi en samarbejdspartner(e) til udvikling af software og
hardware til en styringsenhed til den intelligente el-tankstation.

S.C. Nordic - Udvikling af systemløsning til fleksibelt elforbrug
S.C. Nordic leverer rådgivning og løsninger indenfor; Smart grid – udnyttelse af svingende
energipriser, indkøb af el, genvinding af varme, overvågning af energiforbrug og indkøring
af mere effektive energiformer. Overordnet er vores mål, at optimere energiforbruget
så virksomheder får billigere driftsomkostninger. S. C. Nordic har udviklet en software til
styring af elforbruget og søger i den forbindelse en eller flere samarbejdspartnere der kan
samle softwaren med en fysisk enhed, eksempelvis: varmepumper, batterier, varmelagre og
køleanlæg.

MM Technology - Gør din virksomhed klar til Industry 4.0
MM Technologys SIA platform gør jer klar til Industry 4.0 – simpelt! SIA formår at gøre
dataindsamling og automatiseret dataudveksling mellem systemer nemt og tilgængeligt. Få
driftindsigt og indsaml big data til predictive maintenance - få jeres systemer til at kommunikere
nemt m. b.la. cloud, ERP o.lign! SIA reducerer implementeringstiden og giver optimal fleksibilitet.
Vi søger teknologipartnere og samarbejdspartnere, så kom og udfordre os til matchmaking d.
20 feb. i GTC Vejle.

TILMELDING
Tilmelding senest
den 16. februar 2018

Tilmeld dig ved at
trykke HER

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

Matchmaking
Onsdag den 20. februar 2018 kl. 10.00-14.00
Sted: Green Tech Center Vejle, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle

Program:
10.00-10.20

10.30-11.30:

11.30-12.30:

Præsentation af CLEAN v. Michael Sørensen
•

CLEAN 3.0

•

Dagens forløb

Fordeling og arbejde i grupperne - MM Technology, S.C. Nordic og Grann Energi
•

Præsentation af casene

•

Diskussion af muligheder

•

CLEAN bidrager med input i løbet af matchmaking-sessionerne

Frokost pause + mulighed for at netværke
•

12.30-13.30:

Tilbage i Casegrupperne
•

13.30-13.45:

Starter fra, hvor vi slap

Afrunding af matchmaking
•

13.45-14.00:

Mulighed for at netværke med de andre deltagere på dagen, på tværs af
casene

CLEANs arbejde efter matchmaking

Mulighed for deling af kontaktoplysninger osv.

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

