Nyhetsbrev 4 från PROFIBUS i Sverige
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se
och till vår tidning PROFINEWS

PROFIBUS passerar 20 miljoner installerade noder!
I början av 2004 hade PROFIBUS passerat 10 miljoner noder. Då lovade vi att
inom 4 år skulle vi passerat 20 miljoner noder. Under 2006 såldes 3,4 miljoner
noder och vi nådde 18,8 miljoner totalt. Försäljningstakten fortsätter att öka och
under maj månad passerade vi 20 miljoner noder – mer än ett halvår före tidtabellen!

PROFINET i processindustrin
– ARC reder ut begreppen
ARC Advisory Board är ett
oberoende analysföretag.
De har nu gett ut en undersökning
om Ethernet i processindustrin
och vilka fördelar PROFINET ger
i just processindustrin.
Framförallt möjligheten att ansluta
såväl PROFIBUS PA som Foundation
Fieldbus och HART men även
kopplingen uppåt till IT (MES och ERP).

Förberedelse för höstens stora mässa är i full gång –
är ditt företag medlem i PROFIBUS i Sverige – ställ ut i vår monter på
Scanautomatic-2007
Nordens största mässa för automation går den 9-12 oktober
i Göteborg. Föreningen PROFIBUS i Sverige har två stora montrar
där vi dels visar våra medlemmars produkter, dels håller vi
seminarier om PROFIBUS, PROFINET och AS-interface.
Är ditt företag medlem?
Säg till marknadsavdelningen att utnyttja detta tillfälle att visa era
produkter och tjänster. Anmälan hittar du på följande länk:
http://www.profibus.se/PDF/Utstallarinbjudan_Scanautomatic_2007.pdf

PROFINEWS 55
Senaste numret av det internationella nyhetsorganet PROFINEWS har bland annat
följande rubriker:
Installerade noder har passerat 18,8 miljoner
och som vi berättar här ovan har vi nu passerat 20 miljoner.
Ny reginal PROFIBUS-organisation i Mellan Östern bildad i Dubai
Den 26 regionala PROFIBUS organisationen är nu bildad. Med säte i Dubai skall
den täcka hela Mellan Östern.
Ny bok om PROFIBUS PA
Christian Diedrich och Thomas Bangemann har gett ut en bok som berättar allt
som är värt att veta om PROFIBUS PA.
Rapport från Hannovermässan
Vårens stora automationsmässa hölls i Hannover 16-18 april. PROFINEWS berättar
om succén.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews

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

