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Tavlebyggerseminar 2018

Du er inviteret til at deltage i årets tavlebyggerseminar, hvor vi vil gennemgå nyheder og tekniske løsninger om 
produkter inden for tavlebyggerområdet. Gennemgangen vil blive afviklet på en afslappet og uformel måde.

Ved seminaret bliver der også lejlighed til at hilse på vores nye salgsingeniør for tavlebyggerområdet, som startede 
hos ABB 1. oktober 2018. 

Se hele programmet for seminaret på næste side. Jeg glæder mig - og vil meget gerne have dig med!

Tid og sted
Onsdag den 5. december 2018 kl. 14.30
Slot Care Racing Lillebælt, Industrivej 9D, 5500 Middelfart.

Tilmelding
Gå ind på www.abb.dk under “Kundeaktiviteter“ nederst til venstre på siden, og vælg derefter 
“Tavlebyggerseminarer 2018”. 

Venlig hilsen

Kasper Krogsgaard    
Applikationsingeniør    
       
   

https://oneabb.formstack.com/forms/tavlebyggerseminar_2018


Tavlebyggerseminar 2018

Onsdag den 5. december 2018

TIDSPUNKT EMNE

14.30 Kaffe og kage

15.00 Mini-racerløb
Vi skal køre racerbil på en indendørs racerbane og finde dagens vinder. 
Det er en supersjov oplevelse, hvor man griner af hinandens fejl, samtidig med at man mærker 
suset i maven af farten på bilerne. Det hele styres af erfarne instruktører, hvor computerne 
holder styr på alt det med tal. Den tætte kamp mellem op til 8 biler ad gangen kan følges live, 
og stillingen vises konstant på skærmene.
Se mere på: www.slotcarracing-lillebaelt.dk

Dagen forsætter på: Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

19.00 Velkommen

Produktinfo
- Tmax T5-T6-T7 bliver til XT 

- Touchdisplay på alle elektroniske relæer 

- Gnistdetektering, sluk ilden i tide 

- Montering af kontaktorer og motorværn uden brug af værktøj 

- Selvtestende fejlstrømsafbrydere i høje kortslutningsniveauer

Nyheder og glemte sager
- Automatisk omskiftning 

- Ekip UP 

- LED-belysning og fejlstrømsafbrydere 

- LED-belysning og kontaktorer – ny serie ESB-kontaktorer 

- Økonomisk analyse – byg billigere 

- GDPR og kontaktinfo – vi vil gerne holde kontakten med jer

- Online katalog – har vi den på lager? 

- ABB har solgt sit klemmesortiment

- Spørgsmål og svar

19.30 Middag
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