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PI Sweden nyheter
Det 22:a årsmötet i föreningen genomfört hos Malthe Winje Automation i Sollentuna
PI Sweden är en av de äldsta och största PROFIBUS/PROFINET-föreningarna i världen.
Användningen av först PROFIBUS och nu PROFINET i svensk industri slår alla rekord.
Svenska ingenjörer är bäst i världen på att se möjligheter och prova på ny teknik.
Det har gett PROFIBUS/PROFINET större framgång här än i något annat land.

På årsmötet kunde vi se detta i det stora intresset för föreningen. Samtidigt märker vi att tekniken är så väl etablerad och
alla har fullt upp med installation att få hinner vara med i styrelse och föreningsarbetet.
Vi valde ny styrelse, beslutade om budget och verksamhet och vill nu komma med en uppmaning:

När ni planerar ett arrangemang med produkter eller tjänster
som rör PROFINET eller PROFIBUS – kontakta oss.
Vi kan vara med och utan kostnad ge en neutral
presentation av tekniken och annat kring PROFIBUS/PROFINET.
Ni når oss på 0451-74 44 00 och kansli@profibus.se

Internationella nyheter
Hannover Messe 2015

220.000 besökare. Motto: ”Integrated Industry – Join the Network”. Uttalande: ”Industry 4.0 has arrived.”.
Allt talade för PROFINET och PROFIBUS/PROFINET-montern blev en succé.
Mer produkter, fler utställare och inte minst en maskin med PROFINET som tillverkade pappersflygplan med precision:

Generationsskifte på PI-mötet

I början av juni samlades 90 ledamöter från världens alla
PROFIBUS/PROFINET-organisationer i Limerick.
Val av vice ordförande i PI gav ett generationsskifte:
Michael Bryant vice ordförande sedan 20 år avgick och ersattes av –
Michael Bowne även han från PI North America.
Många av er känner nog igen namnet som den som gjort
MinutePROFINET, videosnuttarna som med några pennstreck
pedagogiskt presenterar PROFINET’s olika egenskaper på mindre än en
minut. Se videominuterna här. (hittills 18 stycken)

PROFINEWS
PROFINEWS fram till nummer 129
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka.
Som APP uppdateras den ständigt med aktuella nyheter
ABB hyllar PI

Understanding PROFIBUS diagnostics
John Swindall förklarar diagnostiken på ett mycket tydligt sätt.
Application Story: PROFINET empowers IIoT Deployment
Gigantiska cisterner för säd = stora risker vid fuktighet, värme mm. Hundratals mätvärden skall hanteras för
säker hantering, optimal logistik mm. PROFINET möjliggör detta och blir ett steg in i IIoT.
Tech Tips, New Products, Regional News, Member News
Dessa är återkommande rubriker. Senaste i Tech Tips: IO-Link: Did You Know? och Tech Tip: How
PROFIBUS PA Profiles Work
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter
ProfiCloud från Phoenix Contact
Phoenix Contact har tagit fram ett färdigt koncept som gör det möjligt att på ett enkelt och kraftfullt sätt logga data
till molnet. Med den absolut senaste tekniken för databashantering och säkra IT-strukturer erbjuder vi en möjlighet
att utbyta data mellan maskiner och automationssystem över hela världen som om de befann sig lokalt bredvid
varandra. Lösningen baseras på våra nya ProfiCloudbusskopplare.
Läs mer här

Ny leverantör hos JoR AB
JoR AB har utökat sin produktportfölj med felsökningsverktyg för PROFIBUS/PROFINET från Nederländska
PROCENTEC. Hos JoR hittar du numera den kraftfulla och kostnadseffektiva mobila analysatorn ProfiTrace. Vi
säljer även COMbricks - det första PROFIBUS/PROFINET-baserade automationssystemet som förenar
nätverkskomponenter med permanent övervakning med ProfiTrace och remote I/O. Här finns även den välkända
ProfiHUB-familjen: ett antal flerkanaliga enheter för PROFIBUS DP nätverk för att skapa pålitliga stjärn/träd-nätverk
och långa avgreningar med flera enheter.
Läs mer.

Samma produkt från P&L Nordic AB
Vårt kompetenscentrum, P%L Nordic AB, har samma produkt från PROCENTEC.
Behöver du lära dig hur den ska användas? P&L Nordic kör kontinuerligt öppna kurser inom
PROFIBUS/PROFINET. Höstens datum är PROFIBUS 8-10/9 samt 3-5/11. PROFINET 1-3/9 samt 10-12/11. Se
hela vårt utbud på: www.pol.se

Softing har verktygen för PROFINET
PI (International PROFIBUS + PROFINET Organization) har nyligen släppt en ny version av ”PROFINET
Commissioning Guideline”.
För att kunna utföra rekommenderade verifieringstester, kvalifikationer och acceptanser för PROFINET nätverk så
behöver Ni professionella verktyg.
Softing har verktygen som Ni behöver för att göra dessa tester
för att uppfylla “PROFINET Commissioning Guideline”
NetXpert 1400 IE
TH-Link-PN or –ETH
TH Scope
Kontakta oss gärna på Malthe Winje så skall vi hjälpa Er på vägen. 08-59411830, info@mwa.se, www.mwa.se

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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