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Betrouwbare WiFi voor evenementenlocaties
Event Engineers levert WiFi op Maat voor locaties zoals beurshallen, congrescentra, bioscopen of theaters. Bij evenementen
met bijzondere wensen op het gebied van internet leveren we dan service, vaste aansluitingen of extra zenders. Zo kan de
locatie in gesprek gaan met alle mogelijke klanten zonder zich zorgen te hoeven maken over de wensen op het gebied van
internet / WiFi.
Tim Rosman van de Fokker Terminal zegt daarover: “We zijn zeer tevreden over de service van Event Engineers. Zij hebben een
aantal jaar geleden vaste internet faciliteiten geïnstalleerd. Daarnaast schakelen ze altijd snel als het gaat om wensen vanuit
onze klanten op het gebied van bandbreedte, WiFi en vaste verbindingen.”

Reductie uitstoot aggregaten
Festivals krijgen te maken met steeds strengere regels voor de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Maar wat kan je daar aan
doen? De meest voor de hand liggende manier is om zo weinig mogelijk diesel te gebruiken, bijv. door aggregaten alleen aan te
zetten als ze nodig zijn en zuinig om te gaan met het gebruik. Een andere manier om te besparen op het dieselgebruik is het
koppelen van een accu. De accu kan pieken in het stroomgebruik opvangen of de aggregaat kan bijv. ’s nachts uit worden gezet.
Tenslotte is het mogelijk om blauwe diesel (HVO) te gebruiken. Deze diesel wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën
en restafval zoals dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een fossielvrij alternatief voor gewone diesel met een lagere uitstoot van
fijnstof, stikstof en zwavel.
Wil je meer weten over de reductie van uitstoot van aggregaten, vraag dan de factsheet op bij Peter-Richard Beeksma.

Wattsun accusystemen
Afgelopen jaar hebben Event Engineers een aantal Wattsun accusystemen in het veld getest om stroom te leveren in plaats van
een benzine aggregaat. Daarbij is gebleken dat Wattsuns erg handig en betrouwbaar zijn. Daarom hebben dat we er een aantal
bijbesteld zodat we iedereen kunnen helpen die op zoek is naar een stille en schone stroombron.
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Wattsun accusystemen, neem dan contact op met Ward Erhart.

