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Nyhetsbrev 2 från PROFIBUS i Sverige
Här kommer det andra nyhetsbrevet från PROFIBUS i Sverige.
Det första kom i september och missade du det finns det på denna länk: Nyhetsbrev 1
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se
och till vår tidning PROFINEWS
Gillar du idén kommer du att få ett nytt nyhetsbrev några gånger per år.
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss så klicka bara på <UNSUBSCRIBE> nedan
så stryks du från listan.

Vad hände(r) i höst:
NFA-dagarne
17-18 Oktober
Scanpack 2006
24-26 Oktober
PROFINEWS 52
Under November
Processteknik
21-23 November
Processdagarna 21-23 November
SPS/IPC/Drives
28-30 November
PROFINEWS 53
Under December

Oslo
Göteborg
hemsidan
Göteborg
Göteborg
Nürnberg
hemsidan

Anföranden och workshop
Utställning i monter H02:21
Prenumerera eller ladda ner
Utställning i monter C03:49
Konferenser med workshop
PI ställer ut i hall 6 monter 210
Prenumerera eller ladda ner

NFA-dagarne i Oslo
Norsk Förening för Automation arrangerade 2 dagar konferens med inbjudna föreläsare.
Profibus i Sverige ordförande, Lars H Larsson, höll inledningsanförande och workshop om
Industriellt Ethernets olika lösningar och visade hur PROFINET är den enda heltäckande
standarden.

Scanpack 2006
I oktober ställde vi ut på den internationella förpackningsmässan i Göteborg. Scanpack hade 540
utställare som bredde ut sig i två plan och desssutom ockuperade Scandinavium. Profibus används
I mycket stor utsträckning i förpackningsindustrin och nu satsar stora förpackningsföretag på
Profinet.
Profibus i Sveriges monter blev mycket uppmärksammad.

PROFIBUS/PROFINET ställer ut på
Processteknik-2006, 21:e till 23:e november,
i monter C03:49.
Läs mer på vår hemsidas förstasida: profibus.se.
Parallellt med mässan hålls konferanser:

FÄLTBUSSAR – från 4-20mA-ersättare till Automationskoncept
eller hur Sveriges processindustri hamnade på efterkälken.
Det är rubriken på den konferens Profibus i Sverige håller på Prosessdagarna i Göteborg
den 22:e november klockan 13.30. Anmälan och mer information: PROCESSDAGARNA 2006
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SPS/IPC/Drives
PI (PROFIBUS/PROFINET international) är lika flitiga som vi här i Sverige.
I höst är den stora mässan SPS/IPC/Drives i Nürnberg 28:e till 30:e november.
Här visar PI på 220 kvadratmeter det senaste med Profibus och Profinet.
Tillsammans med Interbus Club anordnas ett forum: ”The Future of Automation”
där välkända och kunniga talare både förklarar och svarar på frågor om framtidens automation där kommunikation är en av de viktigaste hörnstenarna.

Medlem i PROFIBUS i Sverige?
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 password till den internationella hemsidans downloadsektion.

Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS.
PROFIBUS i Sverige
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