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Energie-efficiëntie staat centraal

EMC brengt weer interessante seminaries.
De Elektro Mechanische Contactdag (EMC) wordt stilaan een vaste afspraak in de
agenda van tal van professionals uit diverse industriële sectoren. Volgende afspraak op
donderdag 16 februari 2012 in Schelle met als centraal thema: ‘Eco & Energieefficiëntie’.
De Elektro Mechanische Contactdag presenteert de nieuwste ontwikkelingen op vlak van
energie-efficiëntie. Een kolfje naar de hand van Rittal, wereldwijd toonaangevend aanbieder
van schakelkasttechnologie, dat in zijn dagelijkse werking aantoont dat industriële bedrijven
door het gebruik van energie-efficiënte technologieën zeker hun bijdrage kunnen leveren aan
de ecologische uitdagingen van vandaag.
Ook de andere organiserende partners zullen op de EMC hun oplossingen voor energieefficiënt produceren voorstellen. Naast Rittal hebben ook Igus, Sensor Partners, Eplan, Eaton,
Nord, Phoenix Contact, Pec, Festo en Vink een productstand waar bezoekers terecht kunnen
voor een kennismaking met hun innovaties en oplossingen.
Tijdens de seminaries wordt verder gefocust op deelaspecten van het centrale thema. Er zijn
voordrachten over onder meer thermografische camera’s, klimatisatie van de schakelkast,
fotovoltaïsche en e-mobility installaties, energiezuinige motoren en elektrisch geleidende
materialen. Speciale gasten Smart Grid Flanders en Umicore Solar Team vaardigen
gespecialiseerde sprekers af voor twee bijzonder interessante key note uiteenzettingen, resp.
over het intelligente energienet en de bouw van een auto op zonne-energie.
Het bijwonen van de seminaries is gratis, evenals het wandelbuffet en de networking nadien.
Bezoekers dienen zich vooraf wel verplicht te registreren via www.emc-contact.be. Meer
details en informatie vindt u op dezelfde website. De EMC vindt plaats op donderdag 16
februari 2012 in San Marco Village (Boomsesteenweg 31 – 2627 Schelle). De voordrachten
gaan van start om 14u00.
RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
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Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.

Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten (voorheen Litcos) tot de fysieke data- en
systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
providers Eplan en Mind8 - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 63
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.500 mensen tewerk en realiseerde in 2010 een omzet van
meer dan 2 miljard euro. Meer informatie op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
Bijkomende info

Rittal nv/sa - afd. Marketing
Tel.: 09-353 91 11
Email: nelde.l@rittal.be
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