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KNX Intelligente Bygningsinstallationer

Vi inviterer dig hermed til at deltage i ABB’s seminar om KNX, intelligente bygningsinstallationer hos ABB i 

Heidelberg, som er planlagt til dagene søndag d. 3. december til tirsdag d. 5. december 2017.

Der vil blive lagt stor vægt på det faglige indhold. Vi belyser teknik og applikationer med udgangspunkt 

i praktiske udfordringer, fx renovering og nybygning af skoler, institutioner, plejehjem, kontorer og indu-

strilokaler. Du får en grundig viden om KNX og overblik over de funktionaliteter, der er mulighed for, når 

du vælger KNX som bygningsautomation. Indlæggene vil blive gennemført på engelsk og dansk.

Afrejse søndag den 3. december 2017
Kl. 16.30 Mødested i Københavns Lufthavn, efter security-check, O’Learys i Terminal 2

Kl. 18.15 Afgang med fly SK1635 til Frankfurt   Kl. 19.45 Ankomst til Frankfurt

Hjemrejse tirsdag den 5. december
Kl. 20.30 Afgang med fly SK1636 til København Kl. 22.00 Ankomst til København

Deltagelse: Turen er inklusiv fly fra København til Frankfurt og retur samt bus, hotel og bespis ning. 

Flybilletter sendes til deltagerne pr. mail umiddelbart før rejsen. Deltagerprisen for alt dette er 2.600 kr.

Tilmelding: På turen har vi et begrænset antal pladser, og derfor er deltagelse efter først til mølle-

princippet. Tilmelding senest den 10. november 2017 på www.abb.dk under “Kundeaktiviteter“ nederst til 

venstre på siden, og vælg derefter “KNX-seminar 2017“.

Integritet: Integritet har høj prioritet hos ABB. Derfor beder vi dig tjekke, om det er tilladt for dig at 

modtage vores invitation i henhold til relevant lovgivning og interne regler i din virksomhed. Ved at 

acceptere vores invitation bekræfter du at have en sådan tilladelse.

Har du spørgsmål til seminaret, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Martin Mortensen John Hegelund Karsten Andersen
PRODUKTCHEF APPLIKATIONSINGENIØR SALGSINGENIØR

Agenda

Tidspunkt Mandag den 4. december

08.30 Afhentning på hotellet

09.00 Velkomst

09.15 DALI-produkter
Applikationer og funktioner

10.50 i-bus® Tool, applikationer og funktioner
Praktiske øvelser 
(med kaffepause)

13.00 Frokost

13.45 Temperatur-controller med CO2-/fugtsensor
Applikationer og funktioner

15.05 Analoge moduler/split-unit
Applikationer og funktioner 
(med kaffepause)

16.05 Diskussion og konklusion
Spørgsmål og svar - ABB i-bus KNX

16.30 Transport til hotel og slot

18.00 Lidt historie - “Castle of Heidelberg“ og  “Old Town“

20.00 Middag

Tidspunkt Tirsdag den 5. december

08.30 Checkout og afhentning på hotel

09.00 ComfortTouch, SmartTouch og ControlTouch
Applikationer og funktioner

11.30 Logic Controller - applikationer og funktioner
Praktiske øvelser 
(med kaffepause)

13.00 Frokost

13.45 Sikkerhedssystemer - applikationer og funktioner 

15.15 Nye proukter 
(med kaffepause)

16.45 Diskussion og konklusion
Spørgsmål og svar - ABB i-Bus KNX

17.00 Transport til lufthavnen
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