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Lär dig mer om våra senaste 
produktnyheter och träffa 
experter

Vi är glada att få bjuda in er till en heldag för partners och 
systemintegratörer, där du kan ta tillfälle att lära dig mer 
om vårt produkterbjudande samt träffa våra säljare och 
produktexperter. Vi kommer att visa alla nyheter inom 
System 800xA och Essentail Automation, samt göra tekniska 
djupdykningar inom olika områden. 

Den nya Diagram Editorn, ett ingenjörsverktyg i Control 
Buildern kommer att belysas under denna dagen med en 
detaljerad presentation och efterföljande demonstration.  Ni 
kan förvänta er samma upplägg för Electrical Integration, 
baserat på IEC-61850 standarden, vilken är tillgänglig för 
partners från och med System 800xA Feature Pack 4. 

För dig som inte varit i kontakt med vårt erbjudande tidigare, 
kommer vi att ha presentationer som beskriver detta från 
grunden. Vi planerar att arrangera samma event i Västerås 
under hösten.

Vi ser fram emot att träffa dig och dina kollegor i Malmö under 
denna dag! På kvällen äter vi en gemensam middag där det 
finns tid för mingel och att nätverka.

Program

8.15 - 17.00 Partnerdag program

17.30 Gemensam middag

Event detaljer
Datum: 
April 17, 2013, Onsdag

Tid: 
8.15-17.00 – Partnerdag program 
17.30 - Gemensam middag

Plats: 
ABB Business Center Malmö, receptionen 
Boplatsgatan 8, 213 76 Malmö, Sverige

Registrering
Anmälningsformulär
  

Välkommen till en dag med intressanta 
nyheter och tekniska djupdykningar 
inom ABBs styrsystemserbjudande
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Agenda
Tid Presentation

8:15 Registrering och mingel

Kaffe och macka kommer att serveras

9:00 Välkommen till ABB Control Technologies

9:15 System 800xA översikt – En unik automationsplattform

10:00 Paus

10:15 Vad är nytt i System 800xA Version 5.1 och Feature Pack 1-4

11:00 Essential Automation erbjudandet – Automationsprodukter från ABB

11:30 Lunch

Huvudspår Alternativspår

12:30 Diagram Editor, översikt 

Diagram Editorn är ett nytt ingenjörsverktyg för System 800xA och 

AC800M controllers. Editorn kombinerar funktionsblock, funktioner 

och controlmoduler i samma grafiska vy.

13:00 Diagram Editor, fördjupning 

Fördjupning av Diagram Editorn. Lär dig mer om verktyget, hur det 

fungerar och dess fördelar.

Smart Client  

Smart Client är en äkta “tunn klient” som visar data och grafik från 

System 800xA eller från ett tredjepartsystem.

13:30 Paus

14:00 IEC 61850, översikt 

ABB har ett unikt erbjudande att kunna integrera kraft- och 

processautomation i ett och samma system, tack vare lösningar 

baserat på IEC-61850 standarden.

14:30 IEC 61850, fördjupning 

Lär dig mer om ingenjörsverktygen för 61850 integration och dess 

fördelar. Från och med Feature Pack 4, så är även detta verktyg 

tillgängligt  för våra Systemintegratörer.

Panel 800 Version 6 

Version 6 av Panel 800 innehåller både ny hårdvara men även ny 

mjukvara för en rad olika paneler. Lär dig mer om dessa nyheter 

och vilka fördelar som det ger er och era kunder.

15:00 Paus

15:30 800xA Batch, översikt 

Få en grundläggande förståelse av S88 standarden och hur den 

implementeras i System 800xA.

16:00 800xA Batch, fördjupning 

Upptäck fördelarna med ett flexibelt batchsystem och hur en 

komplett produktionslogg kan möta kraven inom spårbarhet och 

kvalite, för alla typer av industrier. Detta är styrkan med Extended 

Automation, System 800xA.

Maskin- och processäkerhet 

Varför behövs det ett säkerhetssystem inom industrin. Vad är 

processsäkerhet och vad är maskinsäkerhet? Uppdatera dig på de 

senaste nyheterna inom ABB’s 800xA produkter för Safety, både 

vad gäller processäkerhet och maskinsäkerhet (nyhet!)

17:00 Summering av dagen

17:30 Gemensam middag på ABB Business Center Malmö
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Kontakta oss

Disclaimer:

Your invitation to the current event is in compliance 
with ABB‘s Business Ethics and has been 
approved internally. It is however important that 
you also check whether you are entitled to accept 
this invitation and participate in the event under 
(i) applicable local laws and regulations and (ii) 
internal policies of your company/organization. ABB 
assumes no responsibility and declines any liability 
whatsoever for your ability to accept this invitation 
and participate in this event.

Should you not be entitled to accept or participate, 
or should there be any restrictions for your 
acceptance and participation, please inform us 
immediately in providing the necessary details. In 
such case, as well as in other cases, ABB reserves 
the right, in its sole discretion, to cancel this 
invitation at any time. We herewith give you the 
option of bearing the full cost of participating in this 
event.

In accordance with the foregoing, with accepting 
this invitation we presume that this event and your 
participation in this event are in full compliance with 
your local applicable laws and regulations as well 
as your company policies. The participation in the 
ABB Partner Day does not automatically lead to 
an invitation to any future ABB partner conference. 
In case of any question please do not hesitate to 
contact us.

For more information about ABB‘s Business Ethics 
visit us at www.abb.com (go to About ABB - Our 
culture - Business ethics).

Förfrågningar
Email Gunilla Voldstad
gunilla.voldstad@se.abb.com

mailto:gunilla.voldstad%40se.abb.com?subject=ABB%20Partner%20Day%20Enquiry

