
PROGRAMMA
09:30 - 10:00 uur 
Ontvangst met koffie en gebak

10:00 - 10:15 uur
Opening door Rutger van Duijn en
Jaap Ruwaard

10:15 - 10:45 uur
Thomas Berg de Jose - Dolphitech
Het ontstaan van Dolphitech en 
de Dolphicam1

10:45 - 11:15 uur
Bert Groenewoud - EFC
Detectie en herstel van composietschade

11:15 - 11:30 uur
Koffie pauze

11:30 - 12:00 uur
Pieter Troost - TiaT Europe
Ultrasoon techniek en het delen van 
applicatie kennis

12:00 - 12:15 uur
Jaap Ruwaard - Scabro
Rijden we straks allemaal in Carbonfiber 
auto’s?

12:15 - 13:15 uur 
Lunch

13:15 - 13:45 uur
Thomas Berg de Jose - Dolphitech
Dolphicam2

13:45- 15:00 uur
Live demonstraties
Maak kennis met de Dolphicam2

Vanaf 15:00 uur
(Netwerk)borrel

UITNODIGING
DOLPHICAM2 INTRODUCTIE

WELKOM!
U bent van harte uitgenodigd om op 
woensdag 14 november 2018 deel te 
nemen aan de introductie die in het teken 
staat van de nieuwe Dolphicam2 van Dolphitech. 

Tijdens deze informatieve dag laten wij u door 
middel van sprekers en live demonstraties kennis 
maken met de voordelen die de Dolphicam2 u kan 
bieden.

AANMELDEN
Meld u aan voor deze compleet verzorgde dag door 
een mail te sturen naar inschrijven@daconbv.nl 
Geef in de mail aan met hoeveel personen u 
aanwezig zult zijn. U ontvangt van ons een 
bevestiging.

Graag tot ziens op 14 november!

Rutger van Duijn
Dacon Inspection Technology B.V.

Jaap Ruwaard
Scabro B.V.

LOCATIE:

Dacon Inspection Technology B.V.
Jonckerweg 20A (2e verdieping)
2201 DZ  NOORDWIJK

Volg de bewegwijzering

Woensdag 14 november 2018, aanvang 09:30 uur

www.daconbv.nl   www.scabro.com

WAT IS DE DOLPHICAM2?
Na de Dolphicam1 (geschikt voor inspec-
ties van CFRP) komt Dolphitech nu op de 
markt met de langverwachte Dolphicam2. 

Dit revolutionaire platform ondersteund 
een breed scala aan beeldvormende 
transducers (0.5 – 15 MHz range) met een 
zeer hoge resolutie voor ultrasound 
inspecties van zowel composieten als 
metalen.

Eén van de unieke eigenschappen van de 
Dolphicam2 is de mogelijkheid om deze 
data om te zetten naar gemakkelijk te 
interpreteren 3D-beelden.


