Invitatio
n
til kursu
s hos
VEGA
i Tysklan
d

VEGA-tur 2019
Tag med på niveau- og instrumenteringskursus hos vores leverandør VEGA Grieshaber,
i Schwarzwald, fra den 13.-16. maj 2019.
Under kurset vil du blandt andet høre om niveaumåling med
instrumenter såsom radar, radiometrisk og tryktransmittere
(herunder elektronisk differenstryk), samt niveauswitche af
forskellige typer.
Der vil desuden være rig mulighed for at stille spørgsmål til
de forskellige instrumenter og få svar direkte fra producenten.
Derudover er der mulighed for at få en rundvisning i VEGA’s
produktfaciliteter, som ligger i de smukke omgivelser
i Schwarzwald i den sydlige del af Tyskland.
Vi rejser mandag den 13. maj og kommer retur torsdag den
16. maj. Det endelige program for turen eftersendes sammen
med mødesteder, tidspunkter og flyafgange.

www.insatech.com

Sprog:

Kurset foregår på engelsk

Pris:

7.495,- alt inkl.
(Flytransport, hotel og forplejning)

Tilmelding: Tilmeldingsfristen er onsdag 24. april,
og da der kun er 20 pladser, gælder
først til mølle princippet.

Tilmelding kan ske til
Annette Henriksen på mail
ahe@insatech.com

VEGA Grieshaber KG
VEGA er en af verdens førende leverandører af instrumenter til niveaumåling, niveau
switch og trykmåling.
På vejen frem til at opnå denne stærke position har VEGA
altid haft ét grundlæggende mål; udvikling af innovative,
markedsførende produkter.
VEGA blev etableret i 1959 i Schwarzwald i den sydlige del
af Tyskland, og har i dag 1.400 ansatte i hele verden, hvoraf
de 660 arbejder i VEGA’s hovedsæde i Shiltach.

To år senere var VEGA blevet verdensførende inden for radar
niveaumåling.
Siden 2003 har VEGA’s produktsystem Plics demonstreret,
hvordan et godt design effektivt kan reducere tid og omkostninger, når moderne måleteknologi anvendes. Disse besparelser
gælder i hele måleinstrumentets livscyklus – fra udvælgelse
og bestilling til installation, set-up, drift og service.

I 1997 introducerede VEGA verdens første two-wire radar
sensor.
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