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Graduation Show 
Elk jaar organiseert de Design Academy Eindhoven een Graduation Show, waar de afstudeerprojecten worden 
gepresenteerd van zo’n 200 Bachelor en Master-studenten. Dit jaar vond de show plaats in het Microtuin gebouw, een 
voormalig telecommunicatiecentrum met bijzondere ruimtes. Naast de afstudeerprojecten waren er ook 
transdisciplinaire performances en een radio station. Zie voor meer informatie over de Graduation Show: 
www.designacademy.nl 

Event Engineers hebben gezorgd voor internetaansluitingen voor de performances en WiFi in het gehele gebouw van  
22 – 30 oktober. Daarvoor is gebruik gemaakt van een 60 GHz straalverbinding met een Starlink als backup verbinding 
en een WiFi-set met meer dan 20 zenders om overal goede WiFi te verzorgen.  
 

WiFi op Maat 
Naast tijdelijke installaties levert Event Engineers WiFi op Maat voor evenementenlocaties zoals theaters, congrescentra 
of concertzalen. Op basis van het aantal zalen en de internetwensen wordt een betrouwbaar WiFi-systeem ontworpen 
en geïnstalleerd. Dit systeem wordt beheerd in de cloud wat het voor de klant mogelijk maakt om zelf veel te doen, in 
combinatie met beheer op afstand door Event Engineers. 

Bij evenementen met specifieke wensen wordt vooraf overleg gevoerd en wordt de WiFi naar wens ingeregeld. Op 
verzoek zorgen wij voor een service monteur bij de opbouw of tijdens het evenement. En als er extra aansluitingen of 
WiFi nodig zijn, bijvoorbeeld voor een tent naast de locatie, dan zorgen we voor tijdelijke uitbreiding van de installatie. 
 

Wattsun Dock+ 
Recent is de Wattsun Dock+ gepresenteerd. Een Wattsun Dock met extra mogelijkheden. Zoals het opladen van een 
hele stapel Wattsuns via een Dock+ of de mogelijkheid om tegelijk stroom te gebruiken en op te laden. Uiteraard is de 
Wattsun Dock+ eenvoudig te huren via Battery-Rental.eu. 

Een andere mogelijkheid is om een Wattsun systeem aan te sluiten op zonnepanelen, terwijl het in gebruik is. Ideaal 
voor situaties waarbij je langere tijd op locatie aan het werk bent. Dat scheelt een boel heen en weer lopen om  
Wattsuns op te laden! Wil je meer weten over Wattsuns met zonnepanelen? Neem dan contact op met Ward Erhart. 

https://www.designacademy.nl/p/study-at-dae/graduation-show/graduation-show-2022
https://battery-rental.eu/
mailto:ward@event-engineers.nl?subject=Wattsun%20Dock+

