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Invitation  
Aftenevent for rådgivere
Nemmere, hurtigere, billigere …



Vi vil gerne invitere dig og dine kolleger til at deltage i ABB’s aftenevent for rådgivere, hvor der 
bliver lagt stor vægt på det faglige indhold. 

Vi belyser teknik og applikationer med udgangspunkt i praktiske udfordringer. Målet med 
vores rådgiver-event er at give dig et bedre kendskab til forskellige applikationer med ABB-
produkter. Se hele programmet for seminaret på næste side. 

Tid og sted
Tid:  Onsdag den 30. oktober fra 14.30 til 18.00
Sted: MOE A/S, Bødkervej 7, 7000 Fredericia

Tilmelding
Tilmelding senest den 23. oktober på dette link.
Til eventen er der begrænset antal pladser, og derfor er deltagelse efter først til mølle-
princippet.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte os på:
Kasper.krogsgaard@dk.abb.com, mobil 2349 2193 eller Karsten.andersen@dk.abb.com, mobil 4010 7464.

Vi glæder os til at tilbringe nogle spændende timer sammen med jer, hvor vi kan udveksle 
erfaringer og få ny inspiration.

Venlig hilsen

Kasper Krogsgaard     Karsten Andersen
APPLIKATIONSINGENIØR    SALGSINGENIØR
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TIDSPUNKT EMNE

14.30 Kaffe og velkomst

Nye muligheder med Schuko installationsprodukter i Danmark
- Oplev den store fleksibilitet med europadåsen 

ABB–Welcome
- Et alsidigt dørtelefonsystem i et smukt design

ABB-free@home
- Styring af dit hjem har aldrig været nemmere

Pause

Mindre teknikrum kræver mindre eltavler
- ABB-Smissline, skinnesystem IP2X, som gør det nemt at skifte komponenter og 
  giver mindre eltavler

Tekniske udfordringer
- Løsninger på de tekniske problemer, som vi får skabt for os selv 

Driftsikkerhed for få penge
- Økonomisk optimering ved selvtest
- Fremtidens fejldetektering

Afgiftsmåling i boliger, fremtidens krav
- Løsninger på fordelingsmåling
- Krav til måleren i fremtiden

CTS, BMS, KNX med Newron Solutions - integrerer åbne protokoller
- Konverter data, og få maksimal systemfleksibilitet med grafisk visualisering

18.00 Let anretning
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