2 februari 2015

Eurosonic/Noorderslag
Van 14 -17 januari stond Groningen in het teken van Eurosonic Noorderslag. Event Engineers heeft daarbij voorzieningen geleverd voor
diverse locaties zoals de slaapschepen (Wifi) en het Ebbinge kwartier (internet, wifi en water) maar ook deelgenomen aan EPIC - European
Production Innovation Conference & Fair.
Daarbij hadden we een stand op de beurs en heeft Ward Erhart een presentatie gehouden over Event Wifi en deelgenomen aan een
paneldiscussie “meten is weten: het hoe en waarom van gebruiksmeting”. Al met al was het een geslaagd evenement waar we met veel
partijen (nader) hebben mogen kennis maken.

Seminar Event Wifi
Maandag 23 maart organiseren we een Wifi seminar bij Undercurrent in Amsterdam. We vertellen daar over het aanleggen van Wifi bij verschillende soorten
evenementen (zoals sport evenementen, conferenties en festivals) zoals we dat doen sinds 2009. Daarbij komen de meest gestelde vragen aan de orde en
presenteren we onze oplossingen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen op Wifi gebied
en waar wij denken dat het heengaat in de nabije toekomst. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen. Na afloop is er
gelegenheid om met een aantal Event Engineers kennis te maken.
Deelname is gratis, ontvangst met koffie en thee vanaf 15.00 uur. Start seminar 15.30 uur.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen met je naam en contactgegevens naar info@event-engineers.nl .

Handig en duurzaam
Soms wil je graag weten hoeveel stroom (in KWh) bij een evenement is gebruikt. Bijvoorbeeld zodat je’s nachts op vaste spanning kunt draaien om de aggregaat
uit te kunnen zetten of om een kunstinstallatie aan te sluiten op een stopcontact bij een buurman. Een tussenmeter die zorgt voor inzicht in je stroomverbruik
(eventueel met extra zekering/aardlek) is dan de oplossing die zorgt voor inzicht in je stroomverbruik. Wij hebben deze in voorraad voor 32A 380V en 16A 230V
toepassingen en binnenkort ook voor grotere aansluitingen. Neem contact op voor meer informatie.

