CIF. G 08621609

c/ de Sant Pere, 56-58 – entresòl 08370 CALELLA.- (Barcelona)

Tel.: 93 769 27 58 Fax: 93 766 40 14

Ref. 2610

C.18/16

XERRADA SCHNEIDER - SMART PANEL
QUADRES ELÈCTRICS INTEL.LIGENTS
Benvolgut associat,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que gràcies al acord de col·laboració signat amb
l’empresa SCHNEIDER, hem acordat la realització d’una xerrada sobre quadres elèctrics intel·ligents.
Els temes a tractar seran:
- Presentació concepte Smart Panell
- Solució i aplicacions per al sector terciari i residencial.
- Presentació de les novetats:
Smartlink Elec i la seva nova APP.
Powertag: l'últim en lectura energètica.
- Demostració de la gestió del quadre intel·ligent, mitjançant maleta de mostra.
- Solucions avançades i eines digitals.
La xerrada es realitzarà el dimarts dia 29 de novembre a les 17’30 hores, a l’aula de l’Associació al carrer Sant Pere 5658, entl. de Calella.
D’estar interessats a assistir-hi us preguem ens retorneu la butlleta d’inscripció degudament complimentada a
l’Associació, bé personalment, bé per fax al 93.766.40.14 o per correu electrònic a info@aemam.org.
Les places són limitades i es farà l’ inscripció per rigorós ordre d’arribada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XERRADA SCHNEIDER – SMART PANEL
EMPRESA: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _________________________________________ TELÈFON: ________________________________
NOM DELS ASSISTENTS________________________________________________________________________
Col·laboradors:

Schneider Electric tiene el placer de invitarle

Lugar

a la jornada de:

A.E.M.A.M.
Sala d’Actes
Calle Sant Pere, 56-58, entlo.
Calella, CP 08370
BARCELONA

“Cuadro Inteligente 2.0: Dale a tus clientes
el control de su instalación de la forma más
fácil, eficiente y segura”
Agenda

Fecha
Hora inicio
Hora final

29 de novembre
17:30
19:30

- Presentación concepto Smart Panel
-Solución y aplicaciones para el sector terciario y
residencial.
- Presentación de las novedades:
- Smartlink Elec y su nueva APP.
- Powertag: lo último en lectura energética.

Rogamos confirmación de
asistencia máximo el 25
de noviembre a través de e-mail a:

-Demostración de la gestión del cuadro inteligente,
mediante maleta de muestra.

Nuria Feu

-Soluciones avanzadas y herramientas digitales

indicando:
> Asunto: Xerrada Schneider
> Nombre / 1r. Apellido / 2º. Apellido
> Empresa / Datos de Contacto

info@aemam.org

…además
> Descubra como el Portal de Schneider le ayudará en su negocio….

