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På automationsdagen vil du få de sidste nye informationer om ABB’s AC500-automa-
tions platform Automation Builder 2.2. Vi kommer ind på den nye serie AC500 CPU’er, 
der nu er frigivet til salg, og her ser vi nærmere på de mange muligheder, det giver. 
Blandt andet HTML5 WEBserver, OPC UA-kommunikation og programmering med 
CoDeSys V3.5-teknologien.

Vi kommer med løsningsforslag til, hvordan du udfører dataopsamling til skyen med 
MQTT, der nu som standard er implementeret i AC500, både version 2 og version 3.
Vi viser den nye AC500/KNX-integration og ventilationsbibliotek med HTML5-visualise ring.

Du vil også få mulighed for at se og høre mere om ABB’s ACH580 frekvensomformer, 
der er specielt designet vil ventilationsopgaver og det perfekte match til en komplet 
bygningsautomationsløsning med AC500/KNX.
Vores dygtige supportere vil give dig tips og tricks til, hvordan det kan blive nemmere 
at anvende AC500, og ikke mindst vise nogle praktiske eksempler, som du kan overføre 
til dit daglige arbejde.

Wallmans Dinnershow
Som afslutning på dagen inviterer vi dig til et spændende aftenarrangement, nærmere 
bestemt Wallmans Dinnershow i Cirkusbygningen i København.

Hotelovernatning
Ovennævnte arrangement er gratis for dig. Har du brug for hotelovernatning, hjælper 
vi gerne med at reservere et værelse. Ønske herom oplyses ved tilmelding, og der vil i 
så fald blive eftersendt en faktura på 990 kr. Evt. forbrug af minibar, tv og telefon er for 
egen regning.

Tid og sted
Torsdag den 13. juni kl. 10.00 hos ABB A/S, Meterbuen 33, 2740 Skovlunde.

Tilmelding
Tilmelding senest den 28. maj på www.abb.dk under “For Kunder”, “Kundeaktiviteter”, 
hvor du vælger “AC500-automationsdag 2019”.

Venlig hilsen
ABB A/S

Tøger Rasmussen   Steen Gregersen
Salgsingeniør   Produktchef, PLC & netværk

AC500-automationsdag 2019

https://new.abb.com/dk
https://new.abb.com/dk/om-abb/for-kunder/kundeaktiviteter
https://oneabb.formstack.com/forms/ac500_automationsdag_2018


Torsdag den 13. juni
 

TIDSPUNKT
 

EMNE

10.00 Velkommen

10.15 Opdatering, nyheder og roadmap

11.00 Kursusaktiviteter

11.45 AC500 som edge device, dataopsamling i skyen med MQTT
- Live demo
- Du lærer at konfigurere en Azure cloud til at modtage data fra AC500                                                    
- MQTT-bibliotek i AC500

12.15 Frokost

13.15 AC500/KNX-integration og ventilationsbibliotek.
- Live demo
- Visualisering af ventilationsanlæg i HTML5 WebServer

14.00 Frekvensomformer speciel designet til ventilation

14.30 Kaffepause

14.45 Live demo af Automation Builder 2.2.1 med AC500 PLC og CP600 
operatørpaneler
- Vores dygtige supportere giver tips og tricks til nemmere og 
  hurtigere engineering

16.30 Afslutning

17.30 Foyeren i Wallmans åbner

18.30 Wallmans Dinnershow

23.00 Tak for i dag
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