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Invitation
Produkt- og idriftsættelsesseminar 2019
Tirsdag den 30. april i Ringsted

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.

100 års teknologisk udvikling
Vi får også tid til en rundvisning med en nostalgisk rejse gennem fjernsynets og radioens forskel-
lige tidsaldre, krydret med skønne anekdoter fra de vidende og entusiastiske frivillige. 
Ringsted Radiomuseum har en helt unik samling af radioer, fonografer, TV, grammofoner og 
bånd optagere. I Radiomuseets faste udstilling finder du 40 temaudstillinger, der dækker den 
teknologiske udvikling fra 1900 til 2000. Temaudstillingerne opdateres løbende, så der hele tiden 
vil være nye opdagelser at gøre. Radiomuseets samling består af omkring 5.000 indsamlede 
apparater. Omkring en femtedel af dem vil være udstillet på museet. 

Tid og sted
Tirsdag den 30. april på Ringsted Radiomuseum, Sct. Hansgade 34, 4100 Ringsted. 
 
Tilmelding 
Tilmelding på www.abb.dk under “For Kunder”, “Kundeaktiviteter”, hvor du vælger “Produkt- og 
idriftsættelsesseminar 2019 i Ringsted”. Sidste tilmeldingsfrist er den 9. april 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://new.abb.com/dk/om-abb/for-kunder/kundeaktiviteter
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
Tirsdag den 30. april i Ringsted 
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