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PI Sweden nyheter

Seminarier i montern
Vi håller seminarier i montern flera gånger dagligen:.
• Det senaste om PROFINET nu skalbar ner till 31,25 µs, klar för processautomation och med
energisparkonceptet PROFIenergy.
• Framgångssagan om PROFIBUS fortfarande den industriella kommunikationsteknik som
installeras mest med mer än 5 miljoner noder per år.

Produkter i montern
I montern finner du även de senaste produkterna och tekniken från våra medlemmar.

Internationella nyheter

Ny ordförande för PI
Vid årets internationella möte för PI (7-9 maj i Dubai) valdes
Karsten Schneider till ny ordförande för PROFIBUS/PROFINET
International efter Jörg Freitag som flyttar till Kanada för nya
uppdrag. Karsten Har arbetat med PROFIBUS och PROFINET
under många år bland annat som chef för kompetenscentrum i
Johnson City i USA. Läs mer i PROFINEWS.

PROFINET världens snabbaste med specifikation v2.3
Nu skalbar ner till 31,25µs cykeltid. Läs mer här.

PROFINEWS
I de senaste numren av PROFINEWS (89 till 95) kan vi läsa:
Statistiken visar fortsatt framgång PROFIBUS har nått över 40 miljoner installerade noder. PROFINET
hade nått 4,3 miljoner vid årsskiftet och har nu mer än 5 miljoner installerat. PROFIsafe är den överlägset
största felsäkra tekniken med mer än 1,5 miljoner installerade noder.
Minute PROFINET 4 minutlånga video som på ett enkelt sätt presenterar PROFINET-tekniken.
PROFIBUS manual och WebBasedTraining Utökade möjligheter finns nu att lära sig PROFIBUS i form av
en manual och flera WBT som du finner på den internationella hemsidan.
PI Switzerland 20 år Den första PROFIBUSorganisationen utanför Tyskland firar 20 år i år. (nästa år är det
den svenska organisationens tur).
PROFIBUS/PROFINET International har fått en ny ordförande Karsten Schneider har tagit över
ordförandeklubban.
Spanien det senaste landet som fått en RPA och PICC Redan i somras stod den nya Regional
PROFIBUS/PROFINET Association i Spanien som värd för årets internationella möte för kompetenscentra
och utbildningscentra.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter

Malthe Winje – har de det största utbudet
PROFIBUS-kontakter?
PROFIBUS kontakter skruvanslutning
PROFIBUS kontakter EasyConnect®
PROFIBUS kontakter M12 anslutning
PROFIBUS kontakter med diagnostic LED
Trådlös PROFIBUS
PROFIBUS via fiberoptik
PROFIBUS repeater (väldens minsta?)
PROFIBUS switch
Läs mer här.

Infällda inbyggnadspaneler från Beckhoff förbättrar
renrummet
Inbyggnadspaneler som anpassats till de höga kraven
inom livsmedels-, förpacknings- och medicinindustrin.
Tack vare det närmast spaltfria utförandet förhindras att
fukt fastnar och att föroreningar bildas. Panelen finns i 5,
7, 12, 15 och 19-tum. Med hjälp av en kundspecifik
frontfolie kan den även monteras infälld i apparatskåp.
Beckhoff’s inbyggnadspaneler i rostfritt stål erbjuder flera
användningsmöjligheter, från enkel panel upp till komplett
styrsystem tillsammans med automationsprogramvaran
TwinCAT
Läs mer här.

Malthe Winje presenterar TB20-distribuerade I/O
Helmholz har tagit fram ett helt nytt distribuerat I/O
system. I första versionen kommer systemet med
PROFIBUS kommunikation,.
Tydlig märkning med lysdioder och etiketter.
Elektronisk ID sparas på varje modul
Hot plug minimerar stillestånd.
Enkel patenterad montering och tredelad modulkonstruktion:.
mm.
Läsa mer här.

Medlem i PI Sweden?
Är ditt företag medlem? Om inte klicka här och anmäl er.
Som medlem har ni stora fördelar.
Har ni produkter eller tjänster för PROFIBUS/PROFINET kan ni presentera ert företag
och era produkter på vår hemsida och i den internationella produktguiden. Vill ni ha
teknisk dokumentation får ni en inloggning och ett lösenord till den internationella
hemsidans nerladdningssida.
Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS .
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