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Inbjudan till Årsmöte för PROFIBUS i Sverige
Fredagen den 28:e mars med början klockan 10 på vårt kansli på Kommendörsgatan 3 i
Hässleholm.
Undrar du vad som händer med PROFIBUS och PROFINET i Sverige?
Vad gör föreningen för ditt företag? - Medlem eller inte kom till årsmötet!

PROFIsafe Systembeskrivning – på svenska
Felsäkerhet på Ethernet med PROFINET.
Felsäkerhet i processindustrin med PROFIsafe på
PROFIBUS PA och i instrument även i Ex-miljö.
Det händer mycket inom PROFIsafe och i fjor kom en ny
systembeskrivning på tyska och engelska. Sverige är det
land som är bäst på att använda PROFIsafe och därför är det
självklart att systembeskrivningen nu kommit på svenska.
Ladda ner den från vår hemsida: PROFIsafe på svenska

Ny ordförande på gång för PI: Jörg Freitag
I oktober förlorade vi vår ordförande i Profibus/Profinet
International, Edgar Küster.
Nu har Jörg Freitag utsetts till att bli ordförande både för PI
och för den tyska organisationen PNO. Det officiella valet
sker för PNO på Hannovermässan i april (21-25/4) och till PI
på vårt årliga mötet i år den 27-29/5 i Tokyo.
Jörg Freitag utbildades vid det tekniska universitetet i
Erlangen och har sedan dess i mer än 10 år arbetat för
Siemens i Tyskland med PROFIBUS.

PROFINEWS 59 och 60
Två nummer av det internationella nyhetsorganet PROFINEWS har kommit sen sist med
bland annat följande rubriker:
Jörg Freitag efterträder Edgar Küster
Även PROFINEWS uppmärksammar att efterträdaren till Edgar Küster har utsetts.

Kina på frammarsch med nya PROFIBUS produkter
ChongQing SiChuan Instruments Co. Ltd har tagit fram ett PA instrument och ett
ställdon som nu även certifierats i Kinas testlaboratorium för PROFIBUS PA.
SPS/IPC/DRIVES mässan i Nürnberg
Mässan visade att PROFINET är mer och mer accepterad i
automation. Nu med en broschyr som visar mer än 177 produkter.
PROFIdrive standardiserat för både PROFIBUS och PROFINET
Standarden IEC 61800-7 har två kapitel för PROFIdrive ett kapitel
för PROFIBUS och ett kapitel för PROFINET.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews

Nya produkter från våra medlemmar
På Scanautomatic-2007 visade vi olika felsökningsverktyg för
PROFIBUS. Speciellt ett verktyg väckte uppmärksamhet och har resulterat i många
förfrågningar:
PROFITRACE är ett analysverktyg för alla PROFIBUS-nätverk inklusive PA.
Det ansluts med USB och är mer än bara en analysator. PROFITRACE omfattar:
Analysator, Oscilloskop, Stapeldiagram med spänningsmätning och dessutom DPmaster.
Oscilloskopfunktionen låter dig välja att på PC:n
se valfri signal från den nod du väljer.
Med DP-masterfunktionen kan du testa ett
nätverk redan innan den ordinarie DP-mastern är
inkopplad.
Svensk återförsäljare är vårt kompetenscenter
hos P&L Nordic

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.
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