
Thema: Perslucht

Perslucht is een onmisbare schakel in vele  
industriële productieketens, maar wel een dure 
vorm van energie. Uit studies blijkt bovendien 
dat veel persluchtinstallaties en compressoren 
niet goed gedimensioneerd, afgesteld of  
onderhouden zijn. Dit betekent in de praktijk 
vaak grote energieverliezen en dus oplopende 
kosten.

Inside Industry 2016 brengt daarom de voor-
lopers en specialisten op het vlak van perslucht 
samen voor een inspirerende thema- en  
netwerkdag. Met boeiende lezingen, technische  
innovaties en getuigenissen uit de praktijk 
wordt dieper ingegaan op het slim en efficiënt 
inzetten van perslucht. 
 
Volgende thema’s komen daarbij o.a. aan bod:
- correct dimensioneren van een persluchtnet
- geld besparen met persluchtlekdetectie
- kwaliteit van perslucht
- conditioneren van perslucht:  

koelen, drogen en filteren
- wetgeving en normering:  

verplichte keuring en ISO 1217-normering

Voor wie?
Betrokken verantwoordelijken binnen  
alle productiebedrijven in de industrie-,  
bouw-, maintenance-, auto- en petro- 
chemiesector

Programma* 
12.30 u. – 14.00 u.: Aperitief + lunch 
14.00 u. – 15.30 u.: Sessie 1: presentaties,  
 casestudies + interviews 
15.30 u. – 16.00 u.: Koffiepauze 
16.00 u. – 17.30 u.: Sessie 2: presentaties,  
 casestudies + interviews 
17.30 u. – 19.00 u.: Netwerkreceptie 
* onder voorbehoud van wijzigingen

Datum 
Donderdag 29 september 2016

Locatie 
Omgeving Antwerpen

insideindustry.pmg.be

GOOD IDEAS FOR A BETTER INDUSTRY

iNSIDE
 industry

Donderdag 29 september 2016 - Antwerpen



FORMULE 1:  

30 TOEGANGSKAARTEN* (max. 4 sponsors)

– Aanreiken inspirerende casestudy in overleg met organisatie

– Infostand op het event

– Logovisibiliteit op alle communicatie

– Redactioneel verslag in de betrokken vakmedia

FORMULE 2:  

20 TOEGANGSKAARTEN* 

– Elevator pitch van 120 sec.

– Logovisibiliteit op alle communicatie

– Redactioneel verslag in de betrokken vakmedia 

– Optie: infostand op het event

 Inside Industry is een initiatief van Professional Media Group,
 Torhoutsesteenweg 226/2-6, 8210 Zedelgem
 Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - Fax: +32 (0)50/24.04.45
 info@pmg.be - www.pmg.be
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Interesse? 

Contacteer Miguel Seynaeve op het nummer +32 (0)50/24.04.04 of mail naar mie@pmg.be
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Temperatuur-Temperatuur-
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p. 13p. 13

MARJOLEIN VERMEERSCH
Koffie Kàn p. 9

"Het bioverhaal gaat voor mij
samen met een kwaliteitsverhaal"

JEAN-MARIE LECOQUE
Lecoque eggsp. 21

"Er wordt strikt toegezien op de
kwaliteit en de hygiëne"

p. 27

"In een productieomgeving moet er
consistentie van dataweergave zijn"

HUBERT PEETERS
Boost Nutrition

foodprocess.pmg.be

VAKBLAD VOOR DE FOOD-INDUSTRIE
P912541 – nr. 21, editie juni 2015 – 10 EUR (excl. btw)
Verschijnt 5x per jaar, in feb, april, juni, sept & nov

SIMATIC S7-1500 plus TIA Portal

Dé ultieme plus in automatisering

Grootse capaciteit – grootse gebruiksvrien-

delijkheid: SIMATIC® S7-1500 is de nieuwe 

controllergeneratie in het TIA Portal (Totally 

Integrated Automation Portal) en een mijl-

paal in de automatisering.

Uw prestatie-pluspunten:

+ Uitstekende systeemperformantie voor 

ultrakorte reactietijden en maximale 

regelkwaliteit

+ Technology Integrated voor perfecte 

integratie van portfolio van aandrij-

vingen via Motion Control-functies en 

PROFIdrive

+ Security Integrated – uniform geïnte-

greerd voor maximale bescherming van 

de investering

Uw efficiëntie-pluspunten:

+ Innovatief ontwerp en vlotte bedien-

ing voor een uiterst eenvoudige be-

diening en ingebruikname en een veilige 

werking

+ Geïntegreerde systeemdiagnose voor 

volledige transparantie van de installatie-

status, automatisch gegenereerd en 

uniform weergegeven

+ TIA Portal voor maximale engineerings-

efficiëntie en minimale projectkosten 

Ontdek de highlights van de nieuwe  

controller online: 

www.siemens.be/industrie

Intuïtief, efficiënt, beproefd:  

Totally Integrated Automation Portal  

(TIA Portal) herdefinieert engineering.

siemens.be/industrie
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METEN METMETEN MET
LASERSCANNERLASERSCANNER

COEN EN PHILIPPE BUYSEBuyse Metal Works Group p. 10
"We kunnen concurrentieel blijven
dankzij de combinatie van een

goede organisatie en automatisatie"

MICHEL RAETS
Abraservicep. 21

"Markeren met plasma is zeer in
trek en stelt ons in staat ons van de
concurrentie te onderscheiden"

p. 34
"De Cebit en de Hannover Messe

groeien naar elkaar toe"

PROF. REIMUND NEUGEBAUER
Fraunhofer

p. 37VAKBLAD VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE P209972 – nr. 192, juni 2015 – 10 EUR (excl. btw)Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus

Engineer what
you envision.

Walter Benelux
T België: +32 (0) 2 725 85 00T Nederland: +31 (0) 900 2658522

service.be@walter-tools.com

www.walter-tools.com

VAKBLAD VOOR DE M
ETAALVERWERKENDE

 INDUSTRIE

Verschijnt 5x per jaar, in m
aart, juni, september, 

oktober en december, nr. 
25, juni 2015 – 10 EUR (e

xcl. btw)
www.metallerie.nl

Prof. Thierry Rayna
Novancia Universiteit Parijs

p. 18

"3D printing is een beetje 

pay as you go"

Ronald Haalboom
Brabant Alucast

p. 21

"Hogere kwaliteitseisen klan
t sturen

ons in de richting van een vo
lledig

geautomatiseerd proces"

Prof. Reimund NeugebauerFraunhofer
p. 32

"De Cebit en de Hannover M
esse

groeien naar elkaar toe"

INDUSTRIE 4.0INDUSTRIE 4.0
p. 10p. 10

CREATE
YOUR

OWN
INSERTS

Tel +32(0)11 24 77 40

www.formdrill.com

nr. 7, decem
ber 2014 – 

15 EUR (exc
l. btw)
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ARIE VAN V
LIET

Gouda Vuurv
ast Services

p.22
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ren probleme

n

niet alleen te
chnisch,

maar ook tac
tisch"
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DOSSIERDOSSIER
DRAADLOZEDRAADLOZE

SENSORENSENSOREN

DANNY VAN DEN HEUVEL
VDH Systems BVBA

"Indumation.be is volgens on
s

een van de beste beurzen op
 het

vlak van motion en vision"

MAURICE MAES
Hydrogenics Europe NV

"Systeem voor remote acces
s

om klanten vanop afstand te
chnisch

te kunnen ondersteunen"

"Mogelijkheden van 3D-prin
ting zijn

vandaag quasi onbestaande
, maar we

moeten ons er wel op voorb
ereiden"

p. 27

FACTORY & PRO
CESS AUTOMAT

ION P209930 – nr. 100, editie ju
ni 2015 – 10 EUR (excl. btw)

Verschijnt 7x per jaar, in feb,
 april, mei, juni, sept, okt & d

ec

p. 17

p. 30

LUC PLEYSIER

Vlaams Instituut voor Logistie
kp. 33

Flexibele productie  

met XTS.

www.beckhoff.be/XT
S
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carfix.pmg.be

DemontageDemontage
piëzo-injector
piëzo-injector

p. 27

ROBERT DE COCKDent & Car Repairp. 17"50 à 60% van alle schadegevallendie we aanpakken in ons atelier,herstellen we vandaag metsmartrepairtechnieken"

PETER GUELINCKXGroep Delorge-Peerlingsp. 21
"Bij de herinrichting van dewerkplaatsen stonden klantenservice,rendement, ergonomie, veiligheid entransparantie centraal"

STEVE CLABAU
CC Carsp. 24"Ik zal nu niet gaan beweren datmensen bij mij een auto kopenomwille van de garantiedekking,maar het is een verkoopargument"

ONDERHOUD EN HERSTEL VAN VOERTUIGEN P509147 – nr. 81, juni 2015 – 10 EUR (excl. btw)
Verschijnt 8x per jaar, in feb, maart, mei, juni, sept, okt, nov & dec

Perfection made simple

RapidcleaR c 2570 Sneller dan het licht  !RapidcleaR c 2570, dé vernis voor de snel-
heidsduivels. Het is de sneldrogende, 10 min. 

aan 60°, allrounder onder de vernissen met 

ongeziene efficiëntie en geheel zonder 

kwaliteitsverlies. RapidcleaR c 2570 maakt 

extreem snelle reparatieprocessen mogelijk.  

www.rmpaint.com

npt.pmg.nl

Nr. 2, jaar 2015, verschijnt 4 x per jaar,in februari, mei, september en november

HARRIE VAN DEN AKKER
Limerick University p.10

“In Nederland ligt de druk om
te publiceren vandaag veel te hoog”

DIRKJAN KOOIJMAN
Elemetalp.14

“We proberen ons steentje bij 
te dragen in het duurzaam omgaan
met schaarser wordende metalen”

p.22
“Drones zijn vooral van waarde
voor tussentijdse preventieve

inspecties”

Breakthroughs in Chemical Engineering
 

 

Azijnzuurfabricage                                 

Stoomrecompressie                                 

Polymer brushes                                      
2

Officieel orgaan van de Nederlandse procestechnologen

Drones voor vliegensvlugge inspecties
Drones voor vliegensvlugge inspectiesp.22p.22

TOTAL INDUSTRIAL MAINTENANCE
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P808139 – september 2014 – 10 EUR (excl. btw)Verschijnt 4x per jaar

p. 6
"Titel 'Maintenance Manager van
het Jaar' is mooie erkenning voor

mijn werk"

p. 14
"Als Sevesobedrijf
zetten wij veiligheid
hoog op de agenda"

p. 20
"Voor de onderhoudstechnicus is
papierwerk niet altijd prioritair.
Daarom besteden wij dit uit"

ONDERWIJS                                    

KEY PERFORMANCE INDICATORS
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CLAUDE SCHULER
SONACA

JOHAN SPRUYT
Air Products

PAUL NEVELS
EdeA
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JO MOREELS

Comm. dir. A
D Megatec

p. 11

"Het persone
el is het bela

ngrijkste

'kapitaal' va
n een ondern

eming"

p. 15

"Wij doen za
ken die niem

and

anders nog d
oet"

FRANK GER
ARDI

Technisch dir
. Reynders

p. 37

"Tijdwinst en
 minder foute

n

dankzij het te
kenen in 3D"

Griffon.
Verbonden met vakwerk.

Griffon is een merk van Bison International.

www.griffon.be

GRIFFON:
VOOR DE ÉCHTE SCHRIJNWERKER

Als professioneel schrijnwerker of afwerkingsbedrijf 

heeft u behoefte aan de allerbeste materialen om uw 

werk snel en vakkundig te kunnen klaren. Daarom heeft  

Griffon, speciaal voor uw vakgebied, een compleet,  

hoogwaardig assortiment lijmen ontwikkeld dat precies 

voldoet aan de hoge eisen die u stelt. De spuitlijmen 

van Griffon zijn eenvoudig te verwerken, geven een fijn  

verneveld spraybeeld en hebben een hoge warmte- 

bestendigheid; dat alles zorgt voor een indrukwekkend 

eindresultaat. Lijmverbindingen met Griffon zijn altijd 

van de allerhoogste kwaliteit. Veel van onze lijmen  

dragen niet voor niets toonaangevende keurmerken, 

zoals ATG. Wanneer de professional kiest voor kwaliteit, 

kiest hij voor Griffon.

* De beschikbare plaatsen exclusief voor sponsors worden tot 60 
dagen voor het event gereserveerd. Genodigden via de sponsors 
dienen hun aanwezigheid wel te bevestigen door een simpele 
registratie via de website. Na het verstrijken van de 60 dagen 
voor het event worden niet-ingevulde plaatsen vrijgegeven en 
krijgen alle industrieprofessionals de mogelijkheid om de vrijge-
komen plaatsen te reserveren.


