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SSBV-Rovsing henter vigtig ordre på sit nye nøgleprodukt   
 

SSBV-Rovsing A/S har fra det italienske selskab Selex ES (et selskab i Finmeccanica 
Gruppen) netop modtaget en såkaldt ”Preliminary Authorisation to Proceed (PATP)” på 
€ 320.000. PATP’en er et finansiel kommitment fra Selex ES overfor SSBV-Rovsing til 
dækning af påbegyndelse af arbejdet vedrørende leverance af et såkaldt MPCV PCDU 
testsystem. PATP’en dækker aktiviteter indtil den endelige kontrakt falder på plads. 
SSBV-Rovsing’s tilbud på nævnte leverance er på ca. € 1,3 millioner (ca. 9,7 mio. kr.). 
For leverancer til ESA (European Space Agency) programmer er kutyme, at man starter 
med en PATP til dækning af indledende aktiviteter indtil den endelige kontrakt er 
færdigforhandlet. Selv om det ikke er juridisk bindende at placere hele kontrakten hos 
SSBV-Rovsing, er det aldrig sket i selskabets historie, at den fulde kontrakt ikke er 
blevet placeret efter at arbejdet er igangsat og den indledende betaling sikret. 
 
Leverancen omfatter et testsystem til test af ”Power Conditioning and Distribution 
Unit (PCDU)” (strømforsyningsenheden ombord på rumfartøjet) som udvikles af Selex 
ES til rumfartøjet ”Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV)”, der skal anvendes af NASA til 
at sende astronauter og cargo ud i det ydre rum. Fartøjet kan eksempelvis anvendes til 
at sende astronauter til Mars. Til MPCV fartøjet skal ESA udvikle det såkaldte ”Service 
Module”, som populært sagt er motoren, der efter opsendelsen skal bringe MPCV’en 
ud i det ydre rum. 
 
Hovedkomponenten i SSBV-Rovsing’s leverance er det nyudviklede nøgleprodukt: 
Solpanel Simulatoren. Solpanel Simulatoren simulerer under test på jorden 
solpanelernes funktion i rummet. SSBV-Rovsing’s Solpanel Simulator er den eneste 
Solpanel Simulator, der er udviklet og produceres i Europa. SSBV-Rovsing har brugt 
over tre år og mere end 25 mio. kr. til udviklingen af dette produkt, som nu er frigivet 
til salg. Selex ES ordren er den første kommercielle ordre på produktet og ordren er 
såvel på grund af størrelsen af den forventede endelige ordre som på baggrund af 
betydningen som reference for fremtidigt salg af stor betydning SSBV-Rovsing. 
 
Om SSBV-Rovsing 
 
SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af 
standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et større internt 
udviklingsprogram for udvikling af nye produkter og efter erhvervelsen af et 
komplementært produktprogram fra det hollandske selskab Satellite Holdings B.V. 
(SSBV) besidder SSBV-Rovsing nu et næsten komplet produktprogram til test af 
satellitter. 
 



 

 

Selskabets produkter giver mulighed for, at komplekse tests kan udføres på en 
standardiseret og automatiseret måde. Samtidig opfylder produkterne krav, som stilles 
af forskellige satellittyper. Produkterne har allerede været benyttet til at teste en lang 
række europæiske satellitter, og produkterne er nu klar til salg til det globale marked. 
 
Den samlede produktpalette kan anvendes til at opbygge specialiserede testsystemer 
som f. eks.: 

 Power check-out equipment 
 Spacecraft interface simulators 
 Payload/system front-ends 
 RF suitcases 
 Instrument EGSEs 
 Avionics test beds 
 Real-time simulators 

 
SSBV-Rovsing leverer endvidere software løsninger, herunder kritisk software samt 
uafhængig verificering og validering af kritisk software.  
 
Endelig udvikler SSBV-Rovsing højpålideligt navigations- og positioneringssoftware. 
 
SSBV-Rovsing yder også lokal ingeniørbistand inden for sine ekspertiseområder. Bl. a 
har SSBV-Rovsing nu i de sidste 12 år haft ansvaret for konfigurationskontrol af 
samtlige software systemer installeret på den europæiske rumbase i Kourou, Fransk 
Guyane. SSBV-Rovsing har også ansvaret for validering af on-board software, som 
udvikles til European Space Agency’s (ESAs) seneste videnskabelige satellit Bepi 
Colombo. Denne aktivitet udføres i Toulouse, Frankrig. 
 
Kundegruppen udgøres primært af internationalt set førende rumfartskoncerner samt 
European Space Agency. 
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