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www.abb.dk



Du er inviteret til at deltage i ABB’s Automations- og Maskinbyggerdag 2019. 
Målet med dagen er at give dig viden om nye muligheder og løsninger inden for automation og 
maskinstyringer og høre, hvordan ABB kan hjælpe dig med at få den optimale løsning. 
Seminaret henvender sig til teknikere, beslutningstagere, ingeniører og rådgivere inden for opbygning 
og projektering af styringer på maskiner og anlæg.

Valget er dit
Seminaret er opbygget af otte forskellige workshops, og du har mulighed for at deltage i fire af disse, 
som du vælger ved tilmeldingen.

Seminaret foregår i et netværksområde, hvor vi viser forskellige produkter og løsninger. Her bliver 
der gode muligheder for at netværke med personer fra ABB og Jokab Safety og få en snak om 
produkter til styringer, lige fra kontaktorer og trykknapper til motorer, frekvensomformere og 
sikkerhedsprodukter. 

Du kan vælge mellem to forskellige datoer/lokaliteter.

Tid og sted
Tirsdag den 26. marts kl. 9.00 hos ABB, Meterbuen 33, 2740 Skovlunde
Torsdag den 28. marts kl. 9.00 i Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Tilmelding
Tilmelding senest den 14. marts på www.abb.dk under “Kundeaktiviteter” nederst til venstre på siden, 
og herefter vælger du “Automations- og Maskinbyggerdag 2019”.
Husk, at du også er velkommen til at tilmelde en kollega.

Bekræftelse
Endelig bekræftelse og program udsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

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.
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https://new.abb.com/dk/om-abb/for-kunder/kundeaktiviteter


Program

 
TIDSPUNKT

 
EMNE

09.00 Velkomst og lidt om dagen

09.10 Digitalisering i forbindelse med maskiner og maskinanlæg
Hvilke muligheder er der, og hvilken fremtid ser vi ind i?  
V. Per Larsen, teknologi- og digitaliseringsdirektør, ABB

09.50 Pause i netværksområdet
Her kan du se de nyeste produkter og løsninger til maskinbyggere.

10.10 Enighed gør, at vi bevæger os i den rigtige retning
• Ansvar i henhold til Maskindirektivet
• Grundlæggende krav til risikovurderingen
• Formålet med brug af harmoniserede standarder
V. Lars Arly, inspektør, Markedsovervågningen, Arbejdstilsynet

10.50 Pause i netværksområdet
Her kan du se de nyeste produkter og løsninger til maskinbyggere.

11.20 WORKSHOPS
Du kan vælge fire af de emner, der interesserer dig mest. 
I pauserne mellem de enkelte indlæg er der gode muligheder for at få en snak om  
vores løsninger i netværksområdet, hvor der vil være udstillet forskellige produkter.

12.00 Frokost i netværksområdet

13.00 WORKSHOPS (fortsat)

13.40 Pause i netværksområdet
Her kan du se de nyeste produkter og løsninger til maskinbyggere.

14.10 WORKSHOPS (fortsat)

14.50 Pause i netværksområdet
Her kan du se de nyeste produkter og løsninger til maskinbyggere.

15.20 WORKSHOPS (fortsat)

16.00 Pause i netværksområdet
Vi slutter dagen i netværksområdet, hvor det er muligt at få lidt at spise, inden turen 
går hjem.
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Dit valg - workshops
Du har mulighed for at deltage i fire workshops

1. Spar tid og penge ved at øge montagesikkerheden 
- Motorstartere med push-in-klemmer

Unik kontaktor med AC/DC-spole
- Reducer lagerbindingsomkostninger - to varenr. dækker 90-95 % af markedsbehovet
- Leveringssikkerhed - få din maskine/tavle ud til tiden
- Spar penge på tilbehør
- Globale godkendelser - eksporter din maskine/tavle til hele verden 

2. Optimer driften med overvågning og dataopsamling af maskinanlægget
Det gøres nemt og enkelt med ABB's CMS-system
 - Designet med øje for at kunne kommunikere med højeste sikkerhed og pålidelighed
 - Open-core sensors, som kan anvendes til “retrofit”-løsninger i eksisterende installationer
 - Kompakt og fleksibelt AC/DC-strømmålingssystem

3. Fleksible sikkerhedsløsninger, der er klar til nye krav og ændringer
Integrer AC500-S sikkerheds-plc med frekvensomformere og robot via PROFIsafe

- Enkel installation
- Øget information og diagnose
- Øget tilgængelighed med SafeMove
- Decentral opbygning med drives-based safety 
- Avancerede funktioner med strukturered-text programmering

4. Fordele, du får ved køb af sikkerhedskomponenter fra ABB/Jokab Safety
- Fleksible løsninger med højeste sikkerhedsniveau (PL- eller SIL-niveau) gør det muligt for 
  konstruktørerne at fokusere på opgaven frem for at bekymre sig om beregninger. 
- Kom og se, hvordan de forskellige produktgrupper understøtter hinanden - robotter, drives, 
  instrumentering og hele sikkerhedspaletten.
- Vi viser, hvordan du let kommer igennem øvelsen med Functional Safety Design Tool, som er  
  et gratis software fra ABB til dokumentation af sikkerhedskredsen.

5. Motorer, der fortæller dig, hvornår de trænger til service
ABB’s nye tilstandskontrol revolutionerer vedligeholdelsen af lavspændingsmoto rer.
ABB AbilityTM Smart Sensor overvåger væsentlige parametre og sender data til en central og 
sikker server, hvor de bliver analyseret.  
Brugerne har adgang til detaljerede statusrapporter fra deres smartphone eller pc. Denne 
løsning gør det let at udarbejde rigtige vedligeholdsplaner, som resulterer i længere levetid for 
motorerne, lavere energiforbrug og betydelig reduktion i nedetid.

6. Lejestrømme og retningslinjer for installationen
 - Hvordan reduceres disse bedst muligt, når motoren er reguleret af en frekvensomformer?
 - Hvilke installationsmæssige retningslinjer er vigtige at følge?

7. Betjen dine frekvensomformere digitalt
 - Trådløs betjening af ABB’s frekvensomformere med tablet eller mobiltelefon ”Drivetune”.
 - Fjernovervågning af ABB’s frekvensomformere ved hjælp af smart netværks interface.

8. Ultralavharmoniske frekvensomformere
 - Hvordan påvirker de harmoniske forstyrrelser vores elnet, og hvilke muligheder er der for at
   forbedre vores installationer for at reducere disse?
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