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PI Sweden nyheter
PI Sweden värd för rekordartat internationellt möte
PI Sweden fyllde 20 år förra året. Vi stod då som värd för det
årliga PI-mötet, där representanter för de 116 PIorganisationerna över hela världen samlades för att dra upp
riktlinjerna för PROFINET och PROFIBUS fortsatta segertåg.
Under en hel vecka i Malmö arbetade de olika grupperna för
RPA, PICC, PITC och PITL fram planerna för 2014. Bilden
bredvid är från de första dagarnas RPA-möte (Regional
PROFIBUS/PROFINET Association). Vi konstaterade där bl.a.
att PROFIBUS och PROFINET båda nu är mogna teknologier
som fortsätter att utvecklas men där vi mer och mer blivit en
marknadsföringsorganisation.
Mötena arrangerades av PI Sweden, PI Denmark och
PI Norway i samarbete och delegaterna fick njuta av ett
sommarvackert Malmö och Köpenhamn.

PI Sweden håller sitt 21:a årsmöte
Alla medlemmar, ni som funderar på att bli medlemmar och
alla andra intresserade inbjudes till vårt 21:a årsmöte på vårt
kansli hos P&L på Kommendörsgatan 3 i Hässleholm den 28:e
mars klockan 10:30.
Lär känna föreningen, se vår omfattande utställning och lär
mer om PROFIBUS och PROFINET.

PI Sweden på Scanautomatic-2014
Scandinaviens största mässa för automation i fabrik och
process. PROFIBUS och PROFINET är väsentliga delar i
denna automation och föreningen har en stor monter som visar
detta.
Nu pågår planeringen för fullt inför Scanautomatic 2014 och
det är dags att boka en plats i vår monter.
PI Sweden når du på telefonnummer 0451-74 44 00,
e-mailadress kansli@profibus.se och hemsida www.profibus.se

Internationella nyheter
PI större än någonsin på SPS/IPC/Drive mässan
PROFINET är nu den klart största lösningen för Ethernet i
automation. Det märktes inte minst på automationsmässan i
Nürnberg i november.
SPS/IPC/Drives mässan med sina mer än 60000 besökare (10%
mer än 2012) har blivit den viktigaste mässan för automation.
PI hade en stor monter men fick ändå låna plats av montern
bredvid (HMS). Det krävdes en 11m vägg för att visa PROFINET
produkter och nyheter.
Under mässan höll PI sin årliga Frühstück (frukostmöte) för
pressen och där berättade Emerson att de nu valt PROFINET
för sina processystem DeltaV. Det understryker att PROFINET
är den ledande Ethernetlösningen för såväl fabriks- som
processautomatik.
Läs mer här.

PROFINEWS

Länk för iPhone versionen Länk för iPad versionen Länk för Android versionen
PROFINEWS finns nu som App I snart 4 månader har PROFINEWS nu funnits som App för både Android
och iOS. Bäst läser man den på en iPad eller surfplatta med android-OS men Appen anpassar
presentationen så det fungerar också bra i en smart mobiltelefon. Tack vare Appen så finns nu mycket mer
material och det är enklare för alla medlemmar att få in egna produktnyheter och applikationsberättelser.
Kinesiskt Nyår Den 31:a januari gick vi in i hästens år enligt kinesisk kalender. I Profinews 113 kan vi läsa
att Kina samtidigt går in i PROFINET-tidsåldern. Med ett omfattande standardiseringsarbete och många nya
anläggningar med PROFINET. Ett exempel är en omfattande slusstyrning.(The Xiangjiang hydro-junction).
IDrives the engine of innovations I flera av de senaste numren kan vi läsa om hur Profinet öppnar för
innovationer inom driveautomation. Öppen källkod för PROFIdrive och kombination av PROFIdrive med
PROFIenergy och PROFIsafe är två av dessa innovationer.
Många applikationsberättelser från exotiska länder I de senaste numren av Profinews kan vi läsa om
framgångar i exotiska länder som Australien, Brasilien, Danmark, Mellan Östern och Syostasien.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter

WAGO system 750 har fått två nya PROFINET-kopplare 750375 och 750-377 PROFINET kopplare stöder senaste
PROFINET standarden 2,3. Båda modellerna är utrustade med
integrerad 2 ports Ethernet switch för linjestruktur utan extra
komponenter. Protokollet LLDP stöds för att enhetsbyte utan
programmering. Standard PROFINET funktioner som Topologidetektering och omfattande diagnostik stöds. Enheterna stöder
också mer avancerade funktioner för PROFIenergy, IPAR server
och Tool Calling Interface (TCI). PROFIsafe protokollet gör att
enheterna kan användas i säkerhets applikationer.
750-375 har fler avancerade funktioner som kommunikation med
två controllers samtidigt. Den har också en webbserver vilket
möjliggör avancerad diagnostik som kan visas i en vanlig
webbläsare.
Läs mer här

UPS (Uninterruptable Power Supply) pratar PROFINET
Siemens Sitop UPS 1600 är ett nätdon med
Ethernetinterface. Den kan integreras i ett
PROFINETnätverk i TIA- system (Totally Integrated
Automation). Standard FB och faceplates för WinCC.
Batterifunktioner konfigurerar laddningskarakteristik och
övervakning av kondition och hållbarhet. Läs 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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