!
!
!
!
!

Här ges Vattenfalls veteraner i Västerås möjlighet att få in inblick i ABB
Robotics, Passa på att se in i framtiden.!
Välkomna till ABB Robotics - en verksamhet i tillväxt och expansion.!

!

Program:!
Robotar vad används de till och vad gör ABB!
Marknad och produkter!
I går - i dag...!
Rundvandring slutmontage och prov!

!

Ni kommer till receptionen på adress Hydrovägen 10, Finnslätten, Västerås. http://
kartor.eniro.se/m/KZgBF!
Tisdag 21/10 Tid kl 13.00- ca 16.00!

Lugna gatan
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(Det är viktigt att du anmäler dig då ABB vill ha namn dagen före)!
Anmälan till Bengt Forss senast den 19/10 bforss@tele2.se eller 070-3903439,
0220-44022

Detta nya lab har inte setts av många men nu får Vattenfalls veteraner i
Västerås en möjlighet. Här skall framtidens elnät testas.!
Välkomna till ABB Lighthouse Lab - ett kraftelektroniklabb i teknikens
framkant!
Program:!
Visning av labbet!

!

I Labbet skall forskningsenheten Corporate Research och ABB-enheten Facts i framtiden
sköta avancerade tester. Det kan handla om att testa allt från hur olika typer av halvledare
– såsom kiselkarbid – fungerar i tillämpningar till att testa företagets egna produkter, både
sådant som utvecklats inom Facts och utanför. Facts är kort för Flexibel AC Transmission
Systems och inom enheten utvecklar ABB teknik för att stärka dagens växelspänningsnät.

!

Hela byggnaden är 64 meter lång och 16 meter bred, med en takhöjd på 4 meter. På sikt
ska den inrymma två likadana labb, sida vid sida, som kan köras parallellt eller kopplas
samman för att leverera än högre strömmar och spänningar.

!

I ett första steg har den ena labbhalvan fullbordats. Här kan man testa produkter i full skala
med fullständig kontroll på spänningen inom ett spann från noll till 15 kV. På samma sätt
kan man variera strömmen från noll till 3,5 kA.

!

Ni kommer till ABB CRC receptionen adress Forskargränd 7!
Tisdag 28/10!
Tid kl 13.00- ca 15.00!
!
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(Det är viktigt att du anmäler dig då ABB vill ha namn dagen före)!
Anmälan till Bengt Forss senast den 16/10 bforss@tele2.se eller 070-3903439,
0220-44022

