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Vakman in ons vak

Elektro Mechanische Contactdag is aan 20ste editie toe!
Op donderdag 7 februari 2013 blazen de deelnemers aan de Elektro Mechanische
Contactdag (EMC) twintig kaarsjes uit. De jubileumeditie staat in het teken van ‘Food &
Beverage’. Professionals uit diverse industriële sectoren hebben er afspraak met de
nieuwste trends voor de voedings- en drankenindustrie. EMC vindt heel toepasselijk
plaats in Ter Eeste, de eventlocatie van Brouwerij Rodenbach in Roeselare.
De Elektro Mechanische Contactdag presenteert de nieuwste ontwikkelingen op vlak van Food
& Beverage. Zo zal bijvoorbeeld Rittal, wereldwijd toonaangevend aanbieder van
schakelkasttechnologie, zijn concept voor behuizingen voor de voedingsindustrie voorstellen:
Rittal Hygienic Design. Danny Forré, product manager bij Rittal, geeft de nodige toelichtingen
tijdens één van de seminaries.
Mede-organisatoren Igus, Sensor Partners, Eplan, Eaton, Nord, Phoenix Contact, Pec, Festo
en Vink stellen er eveneens hun innovaties en oplossingen voor de voedingsindustrie voor.
Naar goede gewoonte worden ook op de Elektro Mechanische Contactdag 2013 seminaries
georganiseerd, met focus op het centrale thema. Sprekers zijn elk in hun vakgebied, experts in
de materie. Aan bod komen machinebouw, aandrijvingen, lagers en geleidingen, hygiënische
automatisering, connectoren en verdelingsboxen, uiteraard allemaal binnen het
toepassingsgebied Food & Beverage.
Het bijwonen van de seminaries is gratis, evenals het wandelbuffet en de networking nadien.
Er zijn rondleidingen voorzien in de brouwerij, resp. om 13u30 en om 17u30. Bezoekers
dienen zich vooraf verplicht te registreren via www.emc-contact.be. Meer details en informatie
vindt u op dezelfde website. De Elektro Mechanische Contactdag vindt plaats op donderdag 7
februari 2013 van 13u00 tot 20u00 in Ter Eeste – Brouwerij Rodenbach (Spanjestraat 133-141
– 8800 Roeselare).
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
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
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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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