
Bliv opdateret på de nyeste løsninger 
inden for Industriel Automation 
– og hør om vores visioner fra et helikopter perspektiv

Schneider Electric inviterer dig til en hel  
dag med teknik og teknologier i fokus. 

Emnerne dækker over alt lige fra robot teknologier, til de nyeste trends inden for proces 
automation. Alt sammen under Schneider Electrics EcoStruxure platform.

Du har på dagen mulighed for at vælge imellem forskellige indlæg, så du selv kan 
sammensætte dit program. Vi skal tale om nye funktioner og muligheder, og se på, hvordan de 
kan hjælpe dig i dine fremtidige projekter.

Når vi skriver at du får en dag med helikopter perspektiv, mener vi det. Dagen afsluttes nemlig 
med en gå-tur i højderne på den gamle Lillebæltsbro. 

Se mere her om bridgewalk her: www.bridgewalking.dk
Da der er begrænsning på antal deltagere til bridgewalk foregår 
tilmelding efter først-til-mølle princippet. 

Gå ikke glip at denne unikke mulighed, tilmeld dig med det samme.

Jeg vil selvfølgelig gerne med!

http://go.schneider-electric.dk/Automationsforum31.maj2018_01-SignupforeventPFPage.html


Program torsdag den 31. maj
SPOR 1 SPOR 2

09:00 Registering og morgenmad
09:15 Fælles velkomst
09:30 Digitalisering med EcoStruxure 

Machine 

HMI med smartphone-lignende 
interface

10:10 Mini messe
10:30 Undgå EMC problemer Hvordan sikrer du oppetiden og 

sikkerheden i et proces anlæg

11.10 Mini messe
11:30 Hvordan designes et moderne 

operatør interface
Wonderwares apps og software til 
IIoT løsninger

12:15 Frokost
13:10 Servo løsninger til alle applikationer Cyber sikkerhed i automationsmiljøet

13:50 Mini messe
14:10 Korrekt valg af frekvensomformer til  

maskin -eller pumpe og proces applikationer

14:50 Mini messe
15:15 Maskinsikkerhed - fra risiko 

vurdering til komponent valg
Bliv klogere på IGSS version 13

16:00 Afgang til bridgewalk
19:00 Tak for idag

Bliv opdateret på de nyeste løsninger inden for Industriel 
Automation og hør om vores visioner fra et helikopter perspektiv
Automations Forum den 31. maj 2018, Silcon Allé 1, 6000 Kolding

Alt det praktiske:
Prisen for arrangementet er DKK 0,-. 

Du bedes blot tilmelde dig senest mandag den 28. maj 2018.

Da der er et begrænset antal pladser, anbefaler vi, at du 
tilmelder dig hurtigst muligt.

Vi glæder os til en faglig og teknisk dag med fokus på løsninger til automation.  
Med venlig hilsen

Schneider Electric A/S

Jeg vil selvfølgelig gerne med!

go.schneider-electric.dk/ 
Automationsforum31.maj2018_01-SignupforeventPFPage

http://go.schneider-electric.dk/Automationsforum31.maj2018_01-SignupforeventPFPage.html

