Stort tack!
Nu vet vi hur man får uppmärksamhet och väcker uppståndelse på en mässa. Man kör helt
enkelt in en bil genom sin montervägg, anlitar DJ Kitty Jutbring för skön mingelmusik och ställer
ut nya spännande produkter! När det sedan kommer trevliga besökare i en strid ström – då är
succén ett faktum. Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder, samarbetspartners, medarbetare och
övriga besökare som gjorde vår medverkan på Scanautomatic 2007 till en sådan fullträff.

Bilen stor succé – många sökte jobb
Vår rekryteringstävling med en bil som ”tröstpris” lockade många.
Vi fick in ett stort antal kvalificerade och intressanta ansökningar.
Vi räknar med att kunna dela ut flertalet förstapris i form av
spännande arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater. Läs
mer om tävlingen på vår hemsida.

LISTEC – Ett unikt system
för branddetektion
Systemet finns i många omöjliga miljöer
Biobränsleanläggningar, trävaruindustrin, livsmedels
industrin, stålindustrin, trafiktunnlar och kabel
kulvertar.

Kabeln är okänslig
Den påverkas ej av beläggning, damm, fukt, emi,
vibrationer eller korrosiva miljöer.

Våra produkter
Många visade stort intresse för våra produkter
som visades:

Driftsäkerheten är extremt hög
Robust solid state – teknologi och man slipper
kostsamma falsklarm

AX Batch
Vårt nya SCADA-baserade batchsystem AX Batch.
vårt trådlösa koncept för övervakning och styrning via
SMS AX Remote Alert.

Helt underhållsfri

AX Parameter Manager
Vår produkt för säker lagring av processkritiska parametrar som normalt försvinner när en PLC/DUC
går sönder AX Parameter Manager.

AX Link2Listec, Grafisk visualisering

AX Link2Listec / Listec
Vårt koncept för brandlarmsövervakning i krävande
miljöer Listec tillsammans med AX Link2Listec.

Sensorerna är hermetiskt inneslutna i kabeln – inget
kalibreringsbehov.
Överblick och förenklad användarmiljö

AX Link2Listec, Spårbarhet och analys
Analysera förlopp – hitta avvikelser
Fler produkter från AcobiaFLUXfinns på 
www.acobiaflux.se eller på www.helhetstankande.se
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