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PI Sweden nyheter
Nordens största automationsmässa Scanautomatic-2016 den 4-6/10 i Göteborg
PI Sweden ställer ut i monter A01:50.
Kom in, sitt ner med något att dricka och mumsa på, lär dig mer om PROFINET, PROFIBUS
och IO-Link.
Se vad våra företag erbjuder och vilken hjälp du kan få från PI-organisationer över hela världen.
Skaffa din entrébiljett med ett klick här:

Ny uppdaterad hemsida för www.profibus.se – nu
även anpassad för smarta telefoner och surfplattor
Vår hemsida är nu helt ombyggd på en plattform som
fungerar med de flesta internetbrowsers inklusive
smarta telefoner och surfplattor.
Ta en titt och meddela gärna om ni får något problem
eller hittar något fel.
Maila till kansli@profibus.se.

Internationella nyheter

PI, PROFIBUS/PROFINET
International på SPS/IPC/Drives
i Nürnberg 22-24/11
Mässan som blivit allt viktigare för
industriell automation.
PI montern visar sin bredd med många
teman.
Allt från IO-Link till Process Automation
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Nyheter från regioner och medlemmar
Applikationsberättelser
Nya produkter
Utbildningar
Tekniska tips
Synkroniserad med profinews.com
Bilder och videos
För iPad, iPhone, och Android

PROFINEWS
PROFINEWS fram till nummer 144
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka. Som APP uppdateras den ständigt med
aktuella nyheter.
Four Tips to Extend the Life of Your PROFIBUS Installation
Du har ett omfattande PROFIBUS nätverk och vill inte gå över till PROFINET. Då får du här tips på hur man
gör ditt PROFIBUS nätverk säkrare så att du kan fortsätta expandera med PROFIBUS. .
Exiting Times in Process Automation
PROFINET gör intåg i processindustrin. Fältenheter med PROFINET och lösningar för att knyta PROFIBUS
PA till PROFINET gör att det används mer och mer.

Industrie 4.0 and IIOT for Process Automaton
Processindustrin med kemisk industri i framkant, diskuterar nu öppet att använda IIOT, Industrie 4.0 och
Ethernet för data.
Welcome to PROFIsafe Growth
Rajesham Kurapati, ledare för PROFIsafe Margeting gruppen, skriver om att tiden går mycket fort.
Under förra året steg anändandet av PROFIsafe kraftigt till mer än 5,4 miljoner installerade noder.
Nu närmar sig siffran 7 miljoner. I samma nummer av PROFINEWS finns två applikationsberättelser:
Aerial Tramway
Cement Plant Crane
PROFIsafe and Security
Funktionell felsäkerhet (safety) kan konfigureras att reagera på angrepp på datasäkerheten (security).
Nya standarder uppluckrar gränserna.
IO-Link: Did You Know
Produkter med IO-Link blir mer kunniga och innehåller mycket information om typ, version, tillverkningsdatum,
och mycket mer..
Tech Tips, New Products, Regional News, Member News
Dessa är återkommande rubriker. Speciellt Tech Tips rekommenderas om man vill veta lite mer om olika
delar av PROFINET/PROFIBUS-tekniken.
Till exempel:
Diagnostics down to the wire.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter
Ny interfacemodul USB till PROFIBUS från Malthe Winje
Interface PROFIBUS-USB
Avancerad hårdvara integrerad
Kompatibel med Windows 10, 8, 7 & XP
Självlåsande USB anslutning för säker
anslutning
Strömförsörjning via USB-porten
Levereras inkl. 2 m USB-kabel

Brett användningsområde
Enhetsparametrering via FDT/DTM
Integrering med ett stort antal olika parametreringsoch resurshanteringssystem
PROFIBUS anslutning för PC-baserade mät- och
övervakningssystem och enkel PROFIBUSanslutning för applikationer som SCADA eller MES
system

Medlem i PI Sweden?
Är ditt företag medlem? Om inte kontakta 0451-74 44 00 eller kanli@profibus.se 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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