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PROFIBUS/PROFINETs nyhetsbrev på svenska har fått en ny design i likhet med PI och PROFINEWS. 
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se och det internationella nyhetsbrevet: PROFINEWS
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IMS Research har gjort en marknadsundersökning för de vanligaste 
Industriella Ethernetlösningarna.
Undersökningen gjordes 2009 och man undersökte också
utvecklingstakten för de olika lösningarna.
PROFINET har den största ökningstakten och under 2010 går den upp 
som den mest använda Industriella Ethernetlösningen.

PI Sverige nyheter

Scanautomatic-2010
26-28/10 i Göteborg

Höstens stora arrangemang för PROFIBUS/PROFINET är mässan 
Scanautomatic-2010. Föreningen har en stor monter där vi visar både våra 
medlemmars produkter och tjänster och även håller seminarier. Ett av årets teman 
är PROFIenergy - en teknik baserad på PROFINET som gör att industrin kan 
spara mellan 60 -80% energi vid standby. Både vid kortare pauser och på nätter 
och helger förbrukar maskiner och annan utrustning stora mänder energi som nu 
kan sparas.

För de som vill ställa ut i PROFIBUS/PROFINET montern läs inbjudan här!

PROFINET workshop i Köpenhamn för företag som vill 
utveckla Profinet produkter.

I maj anordnade PROFIBUS i Sverige, tillsammans med 
Danmark, Norge och PI, en workshop i Köpenhamn för 
utvecklare av PROFINET produkter. Det kom 35 deltagare vilket 
visar att intresset för PROFINET är stort även här i Norden

PROFINEWS 73

I det senaste numret av PROFINEWS kan vi läsa:
PROFIBUS and PROFINET increase by 10% PROFINET ökade under 2009 med 500.000 sålda enheter. Trots krisen 
inom industrin ökade både PROFIBUS och PROFINET med 10% från 2008 till 2009.
Tiger arrives as PROFIenergy heats up: Samtidigt som Kina firade Tigerns år i februari så presenterade Phoenix sitt 
nya PROFINET chip - TPS 1 - även kallat "Tigern". 
Produktnyheter: Windows 7 drivers för PROFIBUS. En IO-Link expansionsmodul som ansluts direkt på bussen kan 
ansluta upp till 4 IO-link moduler. GHS 12G/8 är en gigabit switch som stöder PROFIenergy. 
Applikationer: Comau Inc har utvecklat en maskinarkitektur för sammansättning som de kallar Smart Cell. 
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com 

http://profinews.com
http://www.profibus.se/download/Inbjudan_Scanautomatic_2010.pdf


Nya produkter

Profibus/Profinet gateway från Datalogic
CBX800 är en kopplingsbox som möjliggör anslutning av enheter utrustade 
med ett standard RS232 kommunikationsgränssnitt till de vanligaste 
fältbussarna t.ex. PROFIBUS och PROFINET, detta med hjälp av ett komplett 
utbud av valfria moduler och möjlighet att ansluta till Datalogic ID-NET ™
kommunikationsprotokoll. Mer info!

Felsökningsverktyget Profibus-Inspektor från JOR
Ett kraftfullt verktyg som konstant övervakar all trafik på PROFIBUS-nätverket och 
upptäcker även smygande initialt okritiska försämringar i busskommunikationen. Om 
det finns behov av underhåll ger den ifrån sig en alarm-signal till personalen som 
övervakar.
BC-502-PB kan användas på en aktiv Profibus utan att störa. Du kan installera den 
närsom-helst, även tillfälligt, utan oönskade sidoeffekter. Endast en Inspektor per 
busslinje behövs!
Vill du prova verktyget går det att låna. 
Mer info!

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 inter-nationella 
hemsidans downloadsektion. 

Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS .

PROFIBUS i Sverige

http://www.automation.datalogic.com/products/identification/product-detail/connectivity/cbx800/info/
http://www.jor.se/automation/BC502PB.htm
http://www.profibus.se/medlem/blimedlem.htm
http://www.profibus.se

