10 februari 2014

Keuring stroommateriaal
Ter voorbereiding op het buitenseizoen zijn we druk bezig om alle (kracht) stroomkabels en verdeelkasten te keuren. Hiebij
gaan we een stapje verder dan de verplichte NEN 3140 keuring en controleren we van de krachtstroomkabels ook of er geen
sprake is van een fase verwisseling. En van de aardlekautomaten wordt gecontroleerd of deze niet te vroeg uitschakelen. Zo zijn
we er weer klaar voor om bij evenementen de stroomvoorziening snel en netjes aan te leggen!
Voor klanten met eigen stroomkabels en kasten kom we graag langs met onze mobiele testset om dat materiaal te controleren.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

WK Veldrijden in Hoogerheide
Event Engineers hebben internet-op-locatie geleverd bij het WK Veldrijden dat plaatsvond op 1 en 2 februari in
Hoogerheide. We hebben daar betrouwbaar internet verzorgd voor de ticket-scanning bij de ingangen. Hiervoor hebben
we drie satellietsets opgebouwd. Hiermee konden de ongeveer 50.000 toeschouwers na de ingangscontroles efficiënt het
terrein betreden, ook toen het GSM-netwerk overbelast raakte.

CUE 2014 en Eurosonic
CUE is de tweejaarlijkse vakbeurs voor theatertechniek. We hebben tijdens CUE 2014 een lezing gehouden over de
mogelijkheden van Wifi tijdens evenementen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is verteld hoe Wi-Fi nuttig
gebruikt kan worden bij conferenties (high-density, veel gebruikers dicht bij elkaar), beurzen (heel veel andere Wi-Fi
zenders) en festivals (grote locaties, outdoor). De dome was goed gevuld en er zijn tijdens de presentatie allerlei vragen
uit de zaal beantwoord.
Tijdens de Eurosonic was er in de Jack Daniels Artist Village een nieuw onderdeel genaamd: “Innovative Production Fair and Conference”. Samen met de
firma Riedel hebben we gedemonstreerd hoe allerlei toepassingen (audio, video, interncom en internet) van dezelfde (glasvezel)backbone gebruik kunnen
maken. We hebben ook deelgenomen aan een paneldiscussie over hoe innovatie werkt in de festivalwereld.

