
 

     
 

   

 
         Alcadon ApS    I    Møllevej 9, E1    I    DK-2990 Nivå    I    Tel. +45 45707077    I    info@alcadon.dk    I     alcadon.dk    I    VAT No. DK 27048013 
 

 

Invitation – Temadag hos Alcadon 

Onsdag den 14.12.2022 kl 11.30-15.30 vil det glæde os at se dig til temadag med fokus på 
væskekøling, fremtidssikrede PDU’er, rackskabe med kort leveringstid og skarpe priser samt 
lagerføring og pre-installationer i Nivå. 

Submer. Køl dine servere i dielektrisk væske. Vi går i dybden med de tekniske aspekter, herunder 
tilkobling til eksisterende kølesystem, nem opstilling i nuværende lokaler, hvilket udstyr man kan 
nedsænke i væsken og hvordan man kan spare helt op til 95% i køleomkostninger.  
Måske så du den på Datacenter Forum? Ellers kan du her se en Submer-køler inklusiv væske! 

PDU’er. Tænk fleksibilitet og brands som Enlogic, Powertek og Legrand, når du vil fremtidssikre din 
strømforsyning. 

Rackskabe med kun 1-5 ugers leveringstid. 42HE, bredde 800 og dybde 1200mm til priser fra 
kr 11.500 leveret i København. Svenske Enoc fortæller, hvordan det kan lade sig gøre. 

Lagerføring og pre-installationer i Nivå. Vi hilser på de 10 medarbejdere i produktionen og på 
lageret som sørger for klargøring af udstyr inden det sendes til kunderne, fx bestykning af patch-
paneler og vægbokse, opmærkning af komponenter, isætning af låse og ”fingre” i rack-skabe. Endda 
med mulighed for levering i Storkøbenhavn indenfor 2 timer! 

Vi skaber rammerne for en dag med masser af networking, sparring og vidensdeling sammen 
med dig og de andre deltagere. 

Agenda: 
11:30-12:15 – Velkomst og frokost. Her vil du også få en intro til, hvad Alcadon kan gøre for dig. 
12:15-13:00 – Gennemgang af PDU producenter. Standardløsninger og custom design. 
13:00-13:30 – Enoc racksystem. Produceret i Sverige med korte leveringstider og skarpe priser. 
13:30-14:45 – Submer. Vi viser den store løsning live og går i dialog om det tekniske set-up.  
14:45-15:15 – Besøg i produktionen og på lageret. Glæd dig til at se alle mulighederne!   
15:15-    ?     – Mere networking, kaffe, kage.  

Find os her: 
Alcadon  
Møllevej 9 E1 
DK-2990 Nivå 
Parkering: Ved indgangen – her er nok P-pladser. 
 
Tilmeld dig senest den 1.12.2022 hos en af os: 
Heidi: hhn@alcadon.dk | Torsten: tm@alcadon.dk  
 
Vi ser frem til at se dig igen. 
 
De bedste hilsner fra 
Heidi, Torsten og Brian  


