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Roadshow: “Van analoog naar de cloud”

Samen met KROHNE, iTanks, PHOENIX CONTACT en SCHNEIDER ELECTRIC
organiseert SAMSON op 21 en 23 mei 2019 in respectievelijk Dordrecht en Assen de
gratis roadshow “Van analoog naar de cloud”.
Van veldinstrument naar procesoptimalisatie
Door het monitoren van parameters komt veel informatie beschikbaar. Hoe kunnen we deze informatie inzetten
bij procesoptimalisatie en voorspellend onderhoud? En hoe kunnen we deze big data veiligstellen? In de cloud?
"De kracht van het netwerk"
We starten de Academy met een plenaire presentatie over “de kracht van het netwerk”. Hierbij probeert Mark
Oosterveer, programmamanager bij iTanks, een beeld te krijgen van hoe de aanwezigen omgaan met
innoveren, kennis delen en de kracht van hun eigen netwerk.
Lezingen
Daarna start het lezingenprogramma. De technisch inhoudelijke en productonafhankelijke lezingen zijn verdeeld
in vier themagroepen. Deze zijn in afzonderlijke zalen ondergebracht. SAMSON geeft dit seminar 4 lezingen.
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Thema
Basiskennis
Assetmanagement & Predictive maintenance
Duurzaamheid
Techniek van morgen

Presentatie SAMSON
Berekening van regelventielen – live demonstratie
Regelventiel: diagnose onder de loep
Cavitatie & flashing in regelventielen
Regelventielen en predictive maintenance: trends &
ontwikkelingen
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Uitwisselen van meningen en ervaringen
Door de aanwezigheid van de sprekers op de beursvloer en de vele contactmomenten is er ruim gelegenheid tot
het uitwisselen van meningen en ervaringen.
Paneldiscussie
Aan het eind van het lezingenprogramma krijgt u de kans om met een forum over het thema van de Academy
mee te discussiëren.
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