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Invitation
Produkt- og idriftsættelsesseminar 2019
Torsdag den 24. oktober i Kolding

Det glæder os at invitere dig og dine kolleger til ABB’s produkt- og idriftsættelsesseminar 2019 
med fokus på frekvensomformere for standard- og HVAC-applikationer. 

Ved seminaret får du mulighed for at få et godt kendskab til ABB’s nyeste frekvensomformere 
ACS580 og ACH580. Disse frekvensomformere sætter nye standarder for enkelthed, pålidelighed 
og nem integration. ACx580-serien kan integreres i alle større automationssystemer, kommuni-
kerer gennem de velkendte fieldbusprotokoller, styrer asynkron-, SynRM og PM-motorer på op til 
250 kW og er klar til at installere, når den leveres. 
Vi vil gennemgå valg, installation og opsætning af frekvensomformere samt demonstrere menu-
strukturen i en live opstilling. Seminaret vil blive afviklet på en afslappet og uformel måde.

Målgruppe og kursusbevis 
Seminaret er målrettet personer, der arbejder med valg, service og installation af frekvensom-
formere. Der udleveres et kursusbevis efter seminaret.

Danmarks første større vandkraftværk
Vi får også tid til en rundvisning på Harteværket, hvor vi kommer helt ind i den gamle, smukke 
turbinehal. På tæt hold kan du opleve, hvordan vand bliver til strøm. Når der er vand nok, går de 
kæmpestore turbiner i gang under kraftig larm. Du kan også tage på rundtur i værkets krin-
kelkroge, opleve magien i den interaktive sandkasse eller se udstil lingen med elapparater fra 
oldefars tid. 
Harteværket ligger tre kilometer fra Koldings centrum og er Danmarks første større vandkraftværk 
opført 1918-1920. Kraftværket er stadig i brug og producerer i dag én pct. af strømmen i Kolding. 
I de historiske rammer finder du et moderne oplevelsescenter.  
 
Tid og sted
Torsdag den 24. oktober på Harteværket, Alpedalsvej 107 A, 6000 Kolding.

Tilmelding 
Tilmelding på dette link senest den 8. oktober 2019.

Har du spørgsmål til seminaret, er du velkommen til at kontakte produktchef Hans Dalgaard på 
telefon 4450 4073 eller hans.dalgaard@dk.abb.com.

https://forms.abb.com/form-27783/Produkt-Og-Idriftsattelsesseminar-2019-Kolding
mailto:hans.dalgaard%40dk.abb.com?subject=hans.dalgaard%40dk.abb.com


TIDSPUNKT EMNE

12.00 Frokost

12.30 Velkomst
Vælg den rigtige frekvensomformer til din applikation
Gennemgang af ABB’s nye frekvensomformere og tilbehør
Installationspraksis - tjekliste inden opstart
Gennemgang af betjeningspanelet 

14.45 Kaffepause og rundvisning

15.45 Programmering via betjeningspanelet
Demonstreres live

16.30 Tak for i dag
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Program
Produkt- og idriftsættelsesseminar 2019
Torsdag den 24. oktober i Kolding 
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