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Invitation – Temadag hos Alcadon 

Onsdag den 22.3.2023 vil det glæde os at se dig til temadag med fokus på testudstyr, high-density 
kabelløsningen Propel fra Commscope, EDB-gulve samt vores muligheder for at hjælpe jer i vores 
produktion. 

Vi har inviteret:  
 
Commscope. John Porsborg fortæller om funktioner og fordele ved high-density kabelløsningen.  
Indlægget har hovedvægten på fremtidssikring og fordele.  
Alcadon. Nikolaj Fosdal fortæller omkring AFL testudstyr.  
Indlægget er med stor fokus på hands-on, hvor I ser og prøver forskelligt udstyr, såsom Power Meter, OTDR, 
samt renseprocedure og -produkter.  
Bergvik. Tobias Torell viser og fortæller jer om EDB-gulv og dets mange muligheder, inkl. potentialet i 
forhold til genbrug. Du vil få vist både hands-on, cases og løsningsmuligheder.  
Alcadon. Niels Carstensen fortæller om alle de muligheder, vi har for at hjælpe jer med forberedende 
arbejde i vores produktion, såsom at påføre labels på jeres ønskede kabler eller komponenter, forberede 
paneler, udpakke og indkøre rackskabe mm.  
 
Vi skaber rammerne for en dag med masser af networking og vidensdeling – sammen med os og de andre 
deltagere.  
 
Agenda:  
11:30-12:00 – Velkomst og frokost. Her vil du også få en intro til, hvad Alcadon kan gøre for dig  
12:00-12:40 – Commscope, Propel, high-density  
12:40-13:20 – Alcadon, testudstyr: OTDR, Power Meter, renseprocedure og -produkter  
13:20-14:00 – Bergvik, EDB-gulve, renoveringer på eksisterende EDB-gulve osv.  
14:00-14:20 – Alcadon, hvad kan vi hjælpe jer med i vores produktion? 
14:20-15:30 – Networking, kaffe, kage og kolde vand  
 
Find os her: 
Alcadon ApS 
Møllevej 9 E1 
DK-2990 Nivå 
Parkering: Ved indgangen – her er nok P-pladser. 
 
Tilmeld dig senest den 2.3.2023 hos én af os:  
Heidi: hhn@alcadon.dk | Torsten: tm@alcadon.dk | Brian: bj@alcadon.dk  
  
Vi ser frem til at se jer igen.  
   
De bedste hilsner fra,  
  
Torsten, Brian og Heidi 


