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Productpresentatie 29 januari in 's-Hertogenbosch
Op dinsdag 29 januari aanstaande organiseren Happé & Van Rijn en Brink Techniek een workshop en
productpresentatie in 's-Hertogenbosch. Hier kunt u kennismaken met ons nieuwe concept voor
Montage en Onderhoud inclusief software en lesmateriaal. Zie ook bijgaande brochue. Tevens kunt u
hier de nieuwste werkplekken op het gebied van Duurzaamheid en Domotica zien, waaronder de Allelectric Simulatiewoning. U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom om tussen 14.00
en 17.00 uur te komen op het Koning Willem 1 College, Onderwijsboulevard 3 in 's-Hertogenbosch.
Aanvullingen simulatie 'Huis van de toekomst'
In de afgelopen periode hebben wij de All-electric
Simulatiewoning gepresenteerd aan het onderwijs. Dit model is recent
aangevuld met de volgende onderdelen: vloerverwarming, zowel
electrisch als door middel van warm water (gesimuleerd), zonneboiler en
een warmtepomp. In deze tafelmodel simulatiewoning wordt de elektriciteit
opgewekt door middel van zonnepanelen. Intelligente elektronica zorgt
voor het schakelen van diverse apparaten en kan indien noodzakelijk bepaalde functies gedwongen
uitschakelen. Bij het model komt lesmateriaal beschikbaar op VMBO en MBO niveau. Wilt u
kennismaken met deze vernieuwende werkplek, dan komen wij graag bij u langs voor een
demonstratie.
Onderhoud en revisie van uw practica
Behalve voor nieuwe producten kunt u bij ons ook terecht voor
onderhoud, reparatie en revisie van uw bestaande practica. Dit kan
ook voor producten van andere merken. Wij kunnen onder andere
voedingskasten en practicumopstellingen reviseren, maar ook
bijvoorbeeld tafels van nieuwe bladen voorzien, producten
aanpassen, etc. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw practicum weer
aan de huidige veiligheidseisen en normen voldoet en ervoor zorgen
dat de uitstraling van uw lokaal er sterk op vooruit gaat. Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden!
Project ROC Tilburg
Onlangs mochten wij op het ROC Tilburg de inrichting van het
meetpracticum verzorgen voor de afdeling Vliegtuigtechniek.
Hiervoor hebben wij 8 speciale meettafels ontwikkeld met
aanluitingen voor pneumatiek en hydrauliek, maar ook met diverse
spanningen waaronder de binnen de luchtvaart gebruikte 115
Volt/400 Hz. spanning.
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Dinsdag 29 januari: Presentatie montage techniek en duurzame techniek - Koning Willem 1
College in 's-Hertogenbosch
Maandag 4 maart: Roadshow - Deltion College Zwolle
Woensdag 6 maart: Roadshow - Noord Holland (locatie volgt)
Vrijdag 8 maart: Roadshow - Apeldoorn (locatie volgt)
Maandag 11 maart: Roadshow - Eindhoven (locatie volgt)
Dinsdag 12 maart: Roadshow (locatie volgt)
Vrijdag 15 maart: Roadshow - Techniek Innovatiehuis Den Haag
Donderdag 23 mei Landelijke Platformdag Techniek Amersfoort

Tijdens de Roadshow trekken wij met een vrachtwagen door het
land. Met een aantal collegabedrijven presenteren wij oplossingen
op het gebied van onder andere Virtual Reality, virtueel lassen,
domotica, 3D printen, lasersnijden, duurzame techniek en
montagetechniek.
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