Endress+Hauser en het opleidingscentrum Acta hebben het genoegen u uit te nodigen

Innovatie in Process Automation
Democar Roadshow & infosessies van Endress+Hauser
16 oktober 2014



De perfecte gelegenheid om een kijkje te nemen in de wereld van Endress+Hauser
Voor iedereen toegankelijk, al uw medewerkers zijn van harte welkom

Wat houdt de rijdende tentoonstelling in?








De nieuwste instrumentatie ziet u hier
Een mobiele tentoonstelling
40m2 tentoonstellingsruimte met werkende modellen
U maakt kennis met onze industrie gerichte oplossingen
Presentaties waarin wij u informeren over onze services en solutions
Ontmoet onze Application Consultants rondom de laatste innovaties
U krijgt een compleet overview van ons pakket van instrumentatie en services te zien

Dit unieke evenement wilt u toch niet missen?

Locatie :

Acta vzw
Campus Coppens – Ruiterijschool 9
2930 Brasschaat

xxx

x

Programma
We hebben het genoegen u de nieuwe producten van Endress+Hauser voor te stellen en zelfs te laten aanraken
aan boord van onze rijdende tentoonstelling! Kom en ontdek wat er in de Democar aanwezig is!
Een gelegenheid voor u om onze industrie gerichte oplossingen & services te ontdekken, én eveneens te spreken
met onze experten.
Programma :
12u00 – 13u00

Welkom & lunch

13u00 – 13u15

Intro : Wat is de activiteit van Acta ? Wat biedt Acta u ?

13u15 – 13u30

Intro : Wat is de activiteit van Endress+Hauser ? Wat biedt Chris Durie
Endress+Hauser u ?
Marketing Manager
Endress+Hauser
Flow:
Jean-Jacques Renaux
Flow measurement technology
Product Manager
Heartbeat technology
Flow
New generation
-------------------------------------Jeroen Wynants
Solutions- Application Story
Consultant Solutions

13u30 – 14u15

14u15 – 14u45

koffie pauze + bezoek democar + rondleiding bij Acta

14u45 – 15u30

Niveau :
Overvulbeveiligingdetectie
SIL metingen - jaarlijkse test zonder uitbouw
Liquiphant densiteitsmeting
---------------------------------------------Solutions - Application Story

Hans Musters
Operational Manager
Acta-vzw

Alain Engels
Product Manager
Level
Jeroen Wynants
Consultant Solutions

15u30 – 16u00

koffie pauze + bezoek democar + rondleiding bij Acta

16u00 – 16u45

Analyse :
Innovatie
Memobase Plus
Kalibratie met minimale productie onderbreking
--------------------------------------------------Solutions - Application Story IVBO

Edward Vanhecke
Product Manager
Analysis

16u45 – 17u15

Temperatuur :
Nieuwe snelle en trillingsbestendige sensoren

17u15 – 17u45

Services :
Kalibraties met Compucal

Edward Vanhecke
Product Manager
Temperature
David Pulinckx
Consultant services

17h45 – 19u00

Walking dinner + networking

Denis Reydams
Consultant Analysis

Inschrijven
Uw deelname aan dit evenement is gratis ! Opgelet de plaatsen zijn beperkt !
Gelieve een e-mail te sturen naar sophie.camerman@be.endress.com voor 13 oktober 2014.

