Agenda Teknologidagen 2018
Messehallen: Hvitsteen / Drøbak

Møterom Maud/Gjøa

09:00-9:15 Åpningsforedrag ved Terje Bratlie.
Konsernsjef i Malthe Winje Gruppen
09:15-9:50 Hvordan Mixed Reality vil transformere din bransje
Hva er Mixed Reality og hva gjør HoloLens unik? Flere norske aktører oppnår i dag store besparelser gjennom å bruke teknologien i drift og vedlikehold, samt planlegging av komplekse prosjekter. Lær deg hvordan du kan
bruke dette til å oppnå en fordel i din egen bransje.
Lars Moastuen - SW Engineer AR/MR Sopra Steria
Ola Bergem - Technical Solution Professional, Microsoft Norge

09:15-9:45 SmartHus
Hva er et smarthus? Hvorfor skal vi ha det?
Bjørn Olsen - Salgssjef Installasjonsmateriell Malthe Winje

10:00-10:40 Intelligente løsninger for moderne bygg
“Sikkert, Fleksibelt og Komplett”
Manuel Carreno - ABB
Product Marketing Director EP Division, Byggautomasjonsprodukter

10:00-10:40 GREENERGY - Fremtidens løsninger for urbane byer
Pilotprosjekt Cicignon Park i Fredrikstad
Dette konseptet er et prosjekt finansiert av EU under Horizon2020.
Hva går det ut på, og hvordan løser vi oppgavene rundt Vann og
sanitærforhold - Energi - Urbant landbruk.
Georg Finsrud, CTO, A-aqua.
Cao Kan, CEO Nordic Group Holding.

11:00-11:30 Digitalisering i Bane NOR - Veien til prediktivt vedlikehold
Er det mulig å bygge et system som kan varsle kommende feil i forkant og ta
det i bruk i driftsorganisasjonen fra dag 1? Bane NOR beskriver
tilnærmingsmetodikk og viser eksempler på digitaliseringsprosjekter.
Anna Gjerstad - Prosjektleder Smart Vedlikehold, Bane NOR

11:00-11:30 Urbant landbruk – bærekraftig
- hvordan vil det påvirke avløpssektoren i Norge ?
Fokus på bærekraft og kostnadsbesparelser i en av Norges mest
energikrevende sektorer.
Petter Jenssen Professor Dr. Scient NMBU
11:00-11:35 Akkreditert mengdemåling (Møterom GJØA)
Hvordan installere og dokumentere rett mengde i forhold til akkreditert
prøvetagning av avløpsrenseanlegg. Jonny Østvang - Teknisk sjef Krohne Norge

12:00-12:40 Making the invisible visible, how ICONICS real-time data solutions
drive your digital transformation.
Learn how ICONICS is using standard communication protocols and universal smart client apps, as well as popular Cloud and Edge technology and
Augmented and Mixed reality solutions as connected operations and smart
building platform for asset optimization. We will share examples of how
ICONICS technology supports predictive maintenance, remote monitoring,
and operations, energy reduction and how self-service dashboarding technology delivers actionable insight with the overall objective to optimize asset
utilization.
Bram Burggraaff -Sales and Business Development, ICONICS.

12:00-12:30 Dynamisk laststyring av elbilladeanlegg med Saia PCD
Hvordan optimalisere ladeeffekt i ditt bygg. Gjennomgang av teknisk løsning.
Stefan Piirainen - Kategorisjef EFA
Erik Ulvestad - SW utvikler Malthe Winje

12:45-13:15 Få det store bildet ut av de mange små detaljene !
«Hvordan gjøre det usynlige synlig – fra sensor til beslutning ved bruk av
IoT» Få bedre innsikt i kostnader og energiforbruk med riktig verktøy.
Integrerte BI (business intelligens) løsninger for visualisering og analyse.
Kai Vidar Falao - Systemarkitekt, Malthe Winje

12:45-13:15 A-aqua -løsninger for vannberedskap til Norske kommuner
Verdens best forberedte kommune på vannberedskap?
“Horten Kommune leder folket til vannet”
Georg Finsrud - CTO, A-aqua
Geir Kjellsen - Teknisk sjef, Horten kommune

13:30-14:10 Saia-Burgess Controls Future Vision
Technology, Connectivity, and Cloud. Technology Trends. What can you
expect of SBC in the future? First exclusive insight into details of the PCD
2019. SBC Connectivity Portal: Connect multiple sites quickly, with ease and
security. SBC Cloud Strategy: How we are shaping the future of our partners’
business going forward.
Urs Jäggi, Product Manager hos Saia-Burgess Controls AG

13:30-14:00 Demo av Ipad løsning for vann og avløpsstasjoner
Enkel tilgang og oversikt av pumpestasjoner med Ipad ute i felt.
Overvåkning og styring, adgangskontroll, kommunikasjonsløsning.
Finn Wollebæk - Systemarkitekt, Malthe Winje

14:30-15:00 «The future of IoT connectivity»
Fremtidens mobilnett og hvordan du kan sikre kommunikasjonen til dine
enheter.
Stein Andre’ Larner - CEO , COM4

15:15-15:45 Neste generasjons automasjonsløsninger
Hva består neste generasjons automasjonsløsninger av? Hvordan harmoniserer dette med eksisterende toppsystemer som sikrer sømløs ettermontering.
Eksempel på hvordan en allerede i dag kan komme i gang med løsninger ifra
Meshtech
Per Gunnar Nordahl - CEO, Meshtech

14:15-14:30 Malthe Winje - levering av vann og avløpsanlegg som totalentreprenør - Befaring på Bekkelaget renseanlegg(BEVAS)
Case - muligheter og ambisjoner som totalentreprenør i VA sektoren
Terje Bratlie - Konsernsjef Malthe Winje Gruppen
14:30-16:00 Befaring - på “innsiden” av Bekkelaget renseanlegg(BEVAS)
Avreise 14:30
Få et innblikk i Norges største renseanlegg og Malte Winje sin leveranse av
driftskontroll,automasjonsanlegg og helt nytt kontrollrom !
Tormod Kverndalen - Fagsjef VA,Malthe Winje
14:45-15:15 Sensorer og sensorteknologi ifra S+S Regeltechnik
Sensorteknologi i ypperste klasse !
Roy Jensen - Salgsingeniør, Malthe Winje
Terje Solberg - Servicesjef , Malthe Winje
15:30-16:00 Gewiss - Lysløsninger med den mest avanserte LED teknologi i
markedet
Det vises frem Restartere i tillegg til de vanlige kjente storselgere fra Gewiss
Gewiss har et meget stort produktutvalg, møt de på Teknologidagen!
Carlo Mapelli - Area Salas Manager , Gewiss

Kontaktinfo for informasjon: mwg.no, firmapost@mwa.no eller sentralbord 66996100, påmelding: via www.mwg.no eller eventbrite.com

