nodigt uit!
17 mei 2022
Workshop sensoren @ VEG-i-TEC (9u00 – 13u00, deelname max. 20 personen)
Energie en water zijn kostbaar dus moet er verstandig mee omgesprongen worden. Maar weten we
wel waar dit kostbare goed allemaal naar toe gaat? Hoeveel gebruiken of verbruiken we ervan? En
heeft het water wel steeds de juiste kwaliteit? De inzet van sensoren is hierbij cruciaal.
De projecten SmartWaterUse en Interreg FWVl VEG-i-TEC slaan dan ook de handen in elkaar om hun
kennis met jou te delen. Een interactieve workshop wordt aangeboden waarbij we het volledige
traject overlopen van sensor tot meting en een correct beheer van de data.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VEG-i-TEC ‘Opendeur’ (12u30 – 17u00)
Aansluitend houden VEG-i-TEC & partners een opendeur met rondleidingen en demo’s van partners
en technologieleveranciers waar je in aanraking komt met hun innovaties, en zicht krijgt op de
testinfrastructuur en -mogelijkheden van VEG-i-TEC.
Wil je daarnaast meer weten omtrent het onderzoek van de VEG-i-TEC partners omtrent sensoren?
Nieuwe opkomende sensoren? Het gebruik van alternatieve waterbronnen? Of je wil dit unieke
opendeurmoment bijwonen om op een laagdrempelige manier verschillende experten te ontmoeten
en ideeën te wisselen? Kom gerust langs!

Programma
Workshop sensoren i.s.m. SmartWaterUse en Interreg FWVl VEG-i-TEC
(taal: Engels - deelname max. 20 personen)
9h00
9h20
9h35
10h15
10h30
11h15
11h30
12h15
13h00

Reception with coffee
Welcome and introduction (Imca Sampers, UGent)
From sensor to measurement (Kiara Viaene, UGent)
Break
Industry 4.0 (Henk Bostyn, Howest)
Smart sensors in different sizes and shapes (Edward Vanhecke, Endress+Hauser)
Demonstration of sensors in VEG-i-TEC (Henk Bostyn, Howest)
Connectivity and data management (Dieter De Preester, Howest)
End and possibility to join the sandwich lunch

VEG-i-TEC ‘Opendeur’
(taal: Nederlands/Engels – deelname: onbeperkt)
12u30
13u30

Ontvangst en mogelijkheid tot broodjeslunch
Begeleide rondleiding in groepen langsheen de verschillende demo’s omtrent:

14u40

- monitoring van waterkwaliteitsparameters en desinfectans in waswater
- monitoring van water- en energieverbruik met demo-opstelling
- de Waterbarometer
- alternatieve waterbronnen
- en nog heel wat meer …
Meet the expert en netwerking

Datum: dinsdag 17 mei 2022
Locatie: UGent VEG-i-TEC, Graaf Karel de Goedelaan 44, 8500 Kortrijk

Inschrijven
Inschrijven via: https://eventmanager.ugent.be/VEGiTECnodigtuit
Inschrijving kan voor beide dagdelen of voor één van de twee onderdelen. Gelieve duidelijk aan te
geven of je wenst deel te nemen aan de lunch.
Prijs: gratis
Bij annulering minder dan 48 uur of afwezigheid op de dag zelf, wordt een kost in rekening gebracht
van € 50 excl. btw.
Met steun van:

