
I begyndelsen af 2015 kontakter Dan-
Solar NSI med det formål at finde 
mulige støtte- og vækstmidler til et pro-
jekt inden for vedvarende energi. NSI 
finder hurtigt en samarbejdspartner, 
AU Engineering, som kan give DanSo-
lar den nødvendige viden og sparring 
inden for ingeniørfaget. Resultatet bliv-
er en InnoBooster, samarbejdspart-
nerne søger med henblik på at udvikle 
det specifikke projekt: AirCooleren.

NSI koordinerer samarbejde mellem 
DanSolar og AU Engineering
I NSI faciliteres viden og samarbejde 
mellem erhvervslivet, undervisere og 
forskere for at fordre innovation samt 
vækst i Region Midt. Udviklingschef 
Mikael Bergholtz Knudsen fra AU En-

gineering bidrager ifølge Dansolars ad-
ministrerende direktør Paul Riis Arndt 
med rigtig god sparring og en meget 
serviceorienteret tilgang til hele projek-
tet. Om sin egen og AU Engineerings 
rolle i projektet siger Mikael Bergholtz 
Knudsen: “Samarbejdet med Dansolar 
er interessant, da vi får muligheden for 
at hjælpe dem med at opgradere deres 
tekniske kompetencer og samtidig 
deltage i et bæredygtigt projekt til gavn 
for både Dansolar, de studerende og 
vores medarbejdere”.

En InnoBooster omsætter innova-
tion til vækst
DanSolar ansætter maskiningeniør 
Robin Tahhan i en projektansættelse 
på 8 måneder, hvor han skal teste og 

udvikle AirCooleren. Ifølge DanSolars 
adm. direktør Paul Arndt er en Inno-
Booster en rigtig god måde at få gang 
i et udviklingsprojekt: ”Samarbejdet 
med NSI og AU Engineering vil gavne 
innovation og vækst i DanSolar, og jeg 
er sikker på, at det vil give gode resul-
tater på bundlinjen”.  

DanSolar ser ikke kun InnoBosteren 
som en indgang til nye projekter. Hvis 
Robins projekt omkring Aircooleren 
fortsætter positivt, så er samarbejdet 
med NSI og AU Engineering ifølge 
Paul Riis Arndt også medvirkende til 
at skabe flere job og mere vækst hos 
DanSolar. 
 

NSI Navitas Science and Innovation  
har fokus på at skabe aktivi-
teter, faciliteter og ydelser med 
særligt sigte på at fremme sa-
marbejdet med erhvervslivet 
og understøtte de studerendes 
iværksætteraktiviteter. Et af vore 
specialer er match og facilitering 
af samarbejder mellem virksom-
heder, undervisere og forskere.  

www.nsi-navitas.dk

Dansolar har specialiseret sig 
i solenergi siden 2006 og lev-
erer bæredygtig energi til erh-
vervslivet – både i Danmark og 
internationalt. Solcellevirksom-
heden udvikler egne produkter 
drevet på solenergi og tilbyder 
en række innovative produkter 
som AirHeater, hybridpaneler, 

kølecontainer og AirCooler. 

www.dansolar.com

InnoBooster er et program 
fra Innovationsfonden, der skal 
hjælpe med at omsætte viden 
til værdi igennem investeringer 
i små og mellemstore virksom-
heder og derved skabe vækst 
og beskæftigelse.  Bevillingen 
kan bruges til alt fra udstyr og 
forskning til ansættelse af per-

soner med specialviden. 

www.innovationsfonden.dk

DanSolar modtager i foråret 2015 en bevilling på 250.000 kr. fra Innovationsfonden. Midlerne skal 
bruges til udvikling af en AirCooler, som kan nedkøle luften med solenergi.

SAMARBEJDE MED NSI SKABER VÆKST OG  
JOB I SOLCELLEVIRKSOMHEDEN DANSOLAR 
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