
TILMELDING:  
Tilmeld dig hele eller dele af arrangementet via dette link senest den 1. juni 2016.  

Med venlig hilsen

JEPPE RASMUSSEN 
Adm. Direktør, Grønbech & Sønner A/S

AUMA har i mere end 50 år udviklet og produceret elektriske aktuatorer og gear og er  
en af verdens førende i branchen. I år har Grønbech & Sønner repræsenteret AUMA i Danmark i 50 år,  

og i den anledning vil vi gerne byde dig velkommen til en faglig, inspirerende og festlig dag. 

16. JUNI 2016
PÅ VORES ADRESSE I SCANDIAGADE 25 – 2450 KØBENHAVN SV.

Vi har inviteret en af Danmarks førende fremtidsforskere, Jesper Bo Jensen, for at gøre os klogere på  
fremtiden inden for energi og miljø. Derudover har du mulighed for at deltage i vores seminarrække, hvor  

AUMAs kompetente fagfolk vil fortælle om den nyeste teknologiske udvikling og de nyeste tendenser inden for  
motorstyring & fjernkommunikation, løsninger med frekvensomformere og sikkerhedsfunktioner.

Hvis du hellere vil se hvordan AUMA fungerer in the real world, anbefaler vi, at du tilmelder dig vores ekskursion  
til Avedøre Renseanlæg, som drives af Biofos, Danmarks største spildevandsvirksomhed. Hvis du ikke har mulighed  

for at afsætte hele dagen, så vil du også have mulighed for at deltage i frokost kl. 12:30 og efterfølgende foredrag  
om fremtiden inden for energi og miljø.

Hele dagen vil du have mulighed for at besøge vores særudstilling 
”AUMA – AKTUATORER IGENNEM 50 ÅR”

INVITATION

PROGRAM 

09:30 – 10:00 VELKOMST
Morgenbrød, kaffe og åbning af udstillingen

10:00 – 12:15 SEMINAR (PÅ ENGELSK)
1. Motorstyring & Fjernkommunikation  
 BUS-protokoller, Ethernet og parallel  
 kommunikation

2. Applikationer med sikkerhedsfunktioner 
 EX, SIL, Fail-Safe, funktionsduelighed ved brand  
 og funktioner i motorstyring AC.2 til afhjælpning  
 af systemfejl

3. Løsning med frekvensomformere  
 Reguleringsapplikationer med høj præcision/  
 mange starter/kort lukketid og applikationer  
 med UPS

Eller:
10:00-12:30 AUMA IN THE REAL WORLD
Rundvisning på Avedøre Renseanlæg. Se et top- 
moderne renseanlæg. Bus til og fra Scandiagade

12:30 – 14:00 FROKOST & NETWORKING

14:00 – 15:00 FOREDRAG

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, forfatter, konsulent,  
Ph.d. og foredragsholder vil fortælle om, hvad frem- 
tiden byder på inden for energi & miljø. 

15:00 TAK FOR I DAG

https://da.surveymonkey.com/r/86DG2N9

