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PI Sweden håller sitt 20:e årsmöte

1993 bildades PROFIBUS i Sverige så i år är det 20-årsjubileum för föreningen. Sedan vi nu har både PROFIBUS
och
h PROFINET h
har vii b
bytt
tt namn till PI S
Sweden
d och
hd
den 22
22:a mars håll
håller vii å
årsmöte
öt på
å vårt
å t kkansli,
li
Kommendörsgatan 12 i Hässleholm.

Nyhetsbrev 22 ett jubileumsnummer

Med anledning av 20-årsjubileet kommer nästa nummer av vårt nyhetsbrev att vara ett utökat jubileumsnummer.

Internationella nyheter

PI Konferens 2013 ”Integration och Diagnos”

PI (Profibus och Profinet International) håller den 6:e och 7:e
mars en konferens i ”den alte Kasselhaus” i Düsseldorf. Detta är
tredje året med en internationell konferens och det är första
gången den hålls i Düsseldorf. Läs mer här.

PROFIBUS och PROFINET på Hannovermässan
Liksom 2012 sammarbetar flera närverksorganisationer och
ställer ut tillsammans i Field Communication Lounge
g
Läs mer här.

PROFINEWS
I de senaste numren av PROFINEWS (100 och 101) kan vi läsa:
Grattis PROFINEWS PI’s nyhetsbrev nummer 100 berättar hur det hela
startade. 1994 kom det första numret ut och då liksom nu hette
redaktören Geoff Hodgkinson. Redan då utmärkte sig Profibus i Sverige
genom sitt kompetenscentrum: P&L Nordic, som i styrningen av
raketuppskjutning på Essrange i Kiruna använde Profibus.
Profibus
PROFIBUS PA, PROFIdrive, PROFIsafe, PROFIenergy listan är lång av
alla de olika innovationerna som PROFINEWS har kunnat skriva om i alla
de 100 numren.
PI Conference skrivs det om i nummer 101.
Nytt utseende på både www.profibus.com och www.us.profinet.com
Framförallt den amerikanska sidan har en helt annorlunda förstasida och
navigering – och i konsekvens med utvecklingen har man valt att placera
den på profinet.com.
Många nya produkter T.ex. Har PROFINET certifikat utfärdats för
CISCOs switchar och LAUMAs vågtransmittrar.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter

PROFINET grunden i TIA Portal från Siemens
S7-1500 och S7-1200 är de nya PLC:erna och tillsammans
med drivutrustningar, paneler, scadasystem och mycket
mer erbjuder Siemens ett automationskoncept med
PROFINET som kommunikation och TIA Portal som
engineeringsplattform.
Under våren turnerar Siemens med en 3D-show för att visa
vad den nya versionen av TIA Portal innebär. Läs mer här.

viBlu, Trådlös PROFIBUS från Malthe Winje
PROFIBUS radiosystemet
är en virtuell
di
t
t viBlu
iBl ä
i t ll kkabel
b l som kkopplar
l
distribuerade I / O eller intelligenta enheter (t.ex. roterande bord,
transportsystem etc.) med hjälp av radio.
Dataöverföring sker via Bluetooth i licensfria 2,4 GHz-bandet och
stöder PROFIBUS hastigheter från 9,6 kbps till 1,5 Mbps.
Räckvidd upp till 100 m. Läs mer här.
Funktioner viBlu 200
• Inställbar sändningseffekt
• Upp
U till 3 radio
di slavar
l
på
å en radio
di master
t
• Bluetooth i licensfria 2,4 GHz-bandet
• Upp till 1,5 Mbps PROFIBUS-DP
• Enkel konfiguration via USB-gränssnitt
• Omfattande diagnostik av radiogränssnittet
• Räckvidd upp till 100 m

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
t k i k dokumentation
teknisk
d k
t ti får
få nii en inloggning
i l
i och
h ett
tt lösenord
lö
d till d
den iinternationella
t
ti
ll
hemsidans nerladdningssida.
Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS
PI Sweden

