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Rainbowsol organiseert 3 april Power
Boost Meeting
Rainbowsol uit Leerdam gooit het een keer over een heel andere boeg.
Nu eens geen avond over knikarmschermen, doekdessins of buismotoren,
maar een zogenaamde ‘Power Boost Meeting’. De meeting wordt georganiseerd op dinsdag 3 april, net vóór de start van het nieuwe buitenzonweringseizoen, en is bedoeld voor de gehele branche. Welkom zijn dus
niet alleen dealers van Rainbowsol, maar ook dealers van andere merken,
leveranciers en andere geïnteresseerden.
“Voor alle kleine ondernemers in de zonweringbranche – en dat zijn de
meeste – wordt het een zeer leerzame, motiverende, soms confronterende,
maar vooral inspirerende en bruisende avond”, zegt Robert Bosch van
Rainbowsol. Daarvoor garant staat gastspreker Jerry Helmers (1968), de
inmiddels bekende voorzitter van ZZP-Nederland. Hij is zelf ondernemer en
onder andere redacteur van Z&R. Daarnaast is hij columnist bij de Telegraaf,
side-kick van Wilfred Genee bij het tv programma FC-ZZP op RTL7 en
recentelijk ook te zien geweest bij Buitenhof op Nederland 3, in een special
over de zzp-problematiek.
Kernpunt

van

het verhaal dat
Jerry Helmers
bij Rainbowsol
gaat

houden:

waarom is de
ene

ondersuc-

FLIR Systems lanceert nieuwe versies van haar succesvolle FLIR i-Serie

cesvol en de

warmtebeeldcamera’s. Met de camera’s kan de thermische energie (infra-

nemer
andere
“Het

FLIR Systems lanceert nieuwe
FLIR i-Serie

belooft

niet?
een

roodstraling) zichtbaar worden gemaakt die door
een voorwerp, object of gebouw wordt uit-

zeer leerzame maar

gestraald. De camera’s kunnen onder

ook genoeglijke avond te

andere worden gebruikt om warmte-

worden”, aldus Robert
Bosch. “En uiteraard

lekken (energieverlies) of overmatige
opwarming zichtbaar te maken.

is er naderhand ruimte
voor een borrel, napraten en netwerken.”

FLIR heeft de i-Serie drastisch verbeterd. De nieuwe FLIR i3, i5 en i7 zijn
extreem robuust en bestand tegen een val
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beeldkwaliteit als zijn voorganger (60 x 60
pixels). De beeldkwaliteit van de FLIR i5 en
FLIR i7 is met respectievelijk 56 en 36% verbeterd. Meer pixels zorgen ervoor dat er meer details
en meer thermische onregelmatigheden kunnen

Gastspreker Jerry Helmers (1968), de inmiddels bekende voorzitter van ZZP-Nederland.
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worden gedetecteerd. De beelden die de camera’s
maken, kunnen direct op een laptop of pc worden gezet.

