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SONIM TILGJENGELIGGJØR ATEX TELEFONER I NORDEN
Like robust som alle Sonim telefoner,
og i tillegg sertifisert etter gjeldene ”ATEX” krav
Oslo – 5 November, 2010 – Sonim Technologies (www.sonimtech.com) lanserer i dag sin
serie med ATEX telefoner i det Nordiske markedet. Telefonen er bygget på samme lest
som XP3 serien, modifisert til å møte kravene for ATEX sone 1 og sone 2.
Her får kunden telefoner som møter de strengeste kravene til holdbarhet og som i
tillegg kan benyttes ved og under forhold hvor man ikke kan benytte vanlige telefoner,
sier VD for Sonim Nordic, Peter Simonsson.
ATEX sertifiserte telefoner er ikke noe nytt produkt for Sonim, men for første gang får
våre kunder tilgang til disse modellen i Norden. ATEX sertifisert utstyr er pålagt mange
bedrifter innen Olje/gass, kjemiske industri, renseanlegg og andre som har virksomhet i
potensielt brennbare‐ og eksplosive miljøer.
Hva er ATEX? ATEX (Atmosphere Explosible) direktivet (94/9/EC) omfatter utstyr og
sikkerhetssystemer til bruk på faste offshore‐installasjoner, i petrokjemiske anlegg,
gruver, møller og andre områder hvor det kan være fare for eksplosjon.
TILGJENGELIGHET
Sonims ATEX sertifiserte telefoner vil være tilgjengelig i Norge i løpet av desember. Mer
informasjon finnes på www.sonimtech.com.
Om Sonim Technologies

Sonim Technologies (www.sonimtech.com) er produsenten bak verdens mest robuste mobiltelefoner.
Utviklet spesielt for mennesker som arbeider eller oppholder seg utendørs eller i ekstreme miljøer.
Sonims XP‐familie av robuste telefoner står for en enestående kombinasjon av kvalitet og bruksområder
og lever opp til Sonims strenge krav til robusthet. (vanntetthet, motstandsdyktighet mot slag, damp og
ekstreme temperaturer). Sonims bransjeledende 3 års garanti setter standard for hva kunder kan utsette
telefonen for og fortsatt være dekket av garantien. Sonim tilbyr også en serie av høyytelses programmer
over mobilnettet innen mobil flåte administrasjon som push‐to‐talk samt sikkerhetstjenester for
personell. Sonims hovedkontor ligger i San Mateo California USA, og produktene selges i over 50 land.

