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Mobiele WiFi sets
Naast het leveren van betrouwbare WiFi voor festivals en conferenties hebben Event Engineers een aantal mobiele WiFi sets die we
supersnel kunnen op- en afbouwen. Denk aan WiFi om te stemmen voor 350 bezoekers of een eigen netwerk voor een hackathon met 60
deelnemers in een hotel. Vooral handig als je alles in eigen hand wilt houden en zeker wilt weten dat de WiFi goed werkt.
Ook goed om te weten: voor evenementen in het buitenland hebben we extra compacte sets die je zo kunt inchecken op het vliegveld.

Campina Fabriek Eindhoven
Ook dit jaar vond de Graduation Show van de Design Academy plaats in de oude Campina fabriek in Eindhoven. Daarbij hebben Event
Engineers WiFi geleverd in alle gebruikte ruimtes, een oppervlakte van zo’n 10.000 m2. Deze is tijdens de opbouw en show goed gebruikt
door de studenten, bijvoorbeeld om in contact te komen met mensen over hun afstudeerproject.
Uiteindelijk wordt het hele terrein ontwikkeld tot een nieuw woon-, leef- en werkgebied. In aanloop daar naartoe wordt het Campinaterrein de komende drie tot vijf jaar ‘geactiveerd’ door gebruikers, groot en klein, om het gebied een eigen identiteit te geven. Naast de
evenementen helpt Event Engineers om die gebruikers te voorzien van “tijdelijk” internet totdat de ontwikkeling is afgerond.

Slimme Windmeters
Speciaal voor evenementen hebben we een windmeter ontwikkeld die werkt op 4G en een zonnepaneeltje van 10x10 cm. Er zijn dus geen
kabels nodig om het apparaat aan te sluiten. Daardoor is het geen probleem als deze heel vroeg in de opbouw wordt geplaatst en pas heel
laat wordt weggehaald. De windmeter wordt geleverd in een peli-case en kan door iedereen worden gemonteerd.
Uiteraard is windmeter gekoppeld aan het Event Dashboard en via het internet uit te lezen. Naast de gemeten data wordt ook informatie
getoond van de twee dichtst bijzijnde KNMI-meetstations zodat een helder beeld ontstaat van de verschillen op het festivalterrein ten
opzichte van de KNMI-metingen en weerverwachtingen.
Wilt u meer weten over een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Ward Erhart.
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