
Planner 
Gestió domòtica

Invitació: 6 de Juny de 2013



Projectar construccions sostenibles amb una aportació màxima 
de benestar i valor és ara possible gràcies a Planner. Una eina 
senzilla i competitiva, capaç de fer arribar a l’usuari els beneficis 
de l’automatització i d’esdevenir una font de rendibilitat per als 
professionals. Planner també és el llaç d’unió amb la nostra casa, 
una nova forma de comunicar-nos amb ella des de dins i des de 
fora. Planner transforma la manera de viure dels espais, i reinventa 
el teu negoci i la teva llar. A més amb Niessen RF forma el tàndem 
perfecte, fent que les instal·lacions no tinguin límits.

Planner és el nexe d‘unió entre l‘habitatge i la persona. Un vincle per 
interactuar amb ella i treure el màxim profit a cada estada. Una res-
posta personalitzada per a cada espai i necessitat.

El dia 6 de Juny tenim previst realitzar conjuntament i en 
col·laboració amb Aemifesa i en les pròpies instal·lacions del 
Gremi d‘Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, una 
formació teòrica i pràctica de la nova pantalla Planner de gestió 
domòtica per a l‘habitatge i locals comercials, i ens complau 
convidar-vos a aquesta jornada tècnica on esperem comptar 
amb la seva presència: 

Día: 6 de Juny de 2013    
Horari: d‘10:00 h a 13:00 h     
Lloc: Aemifesa - Gremi d‘Instal·ladors     
 Edifici “CATT Gremi“      
 Avinguda Comunitat Europea, 34    
 Parc comercial Montigalà     
 08917 Badalona      
 

Per motius d‘organització, preguem confirmació d‘assistència 
abans del 31 de Maig a:

Aemifesa:  recepcio@aemifesa.org     
ABB:   carles.serra@es.abb.com 

Planner 
Gestió domòtica



10.00 h Formació teòrica 
 Definició i característiques de Planner

11.00 h Formació pràctica 
 Pràctiques amb productes electrificats

12.15 h Vermut 
 S‘oferirà un ‘pica-pica‘ a tots els assistents,   
 en les mateixes instal·lacions del Gremi

 En finalitzar la formació, es farà entrega als assitents,  

 d‘un CD interactiu i un detall com a recordatori

Programa     
Dijous 6 de Juny de 2013
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Contacti amb nosaltres

Asea Brown Boveri, S.A. 
Low Voltage Products

Àrea Catalunya
Torrent de l‘Olla, 220 
08012 Barcelona 
Tel.: 93 484 21 12 
Fax: 93 484 21 92

www.abb.es/bajatension


