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ONZE DEELNAME AAN DEZE BEURS
OP EEN RIJTJE  ...

ALGEMEEN
Van 27 t/m 30 september 2022 vindt in de Jaarbeurs
Utrecht de WoTS plaats. De afkorting “WoTS” staat
voor World of Technology & Science. U vindt ons
met standnr. B044 in hal 8. Op onze stand tonen wij
u ons brede assortiment, met dit jaar ook focus op
onze digitale productlijn SAM DIGITAL en onze voor
waterstofgeschikte producten.

TECH AWARD | FOCUS-ON

FOCUS-ON dingt met het FOCUS-1 device mee naar de
TechAward van de World of Automation. FOCUS-1 is de
eerste intelligente “procesnode”. Stem hier voor de
TechAward 2022! Het device combineert sensoren,
aandrijving en regelfunctionaliteit in één apparaat. Wilt
u tijdens de beurs een gratis demonstratie van FOCUS-1?
Meldt u zich dan hier aan!

BRENG NU UW STEM UIT!

LEZING 

Namens SAMSON zal Robert Nijhuis, Global Business
Manager, op dinsdag 27 september 2022 tijdens het
seminar “Digitalisering” een lezing geven over hoe

men moet omgaan met datagedreven
onderhoudsstrategieën.

27 SEPTEMBER 2022 | 11.00 – 11.25 UUR

NOVITEITEN

De digitale productlijn SAM DIGITAL van SAMSON biedt
toegevoegde waarde op het gebied van predictive
maintenance. Daarnaast levert SAMSON ook
regelventielen voor waterstoftoepassingen aan firma's,
die actief zijn in de opwekking, het transport en de
levering van energie, alsook in de (petro-)chemische
industrie. 

DIGITALE PRODUCTLIJN & WATERSTOF

WATERSTOFPLEIN

Op de beursvloer van de World of Automation in hal 8
biedt het waterstofplein een kijkje in de technische

keuken van waterstofinstallaties. SAMSON is ook van de
partij! Het waterstofplein laat met een aantal concrete

innovaties zien wat er nu al mogelijk is in de duurzame
productie en toepassing van waterstof.

EEN KIJKJE IN DE TECHNISCHE KEUKEN

WEBSITES 
WWW.SAMSON-REGELTECHNIEK.NL
WWW.WOTS.NL

GRATIS AANMELDEN | MEER INFO

Volg onze LinkedIn company page om niets te
missen over onze deelname aan de WoTS 2022!

SAMSON REGELTECHNIEK B.V. | Signaalrood 10 | 2718 SH | Zoetermeer
T 079 361 05 01 | E info-NL@samsongroup.com

Wilt u dit event niet missen? Meldt u zich dan
vandaag nog GRATIS aan via deze link!
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