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PI Sverige nyheter
Scanautomatic-2010 26-28/10 i Göteborg
I monter B 04:72 visar PROFIBUS/PROFINET nya produkter och
ny teknik för automation.
Med våra SEMINARIER i montern berättar vi hur svensk industri
kan tjäna miljoner med PROFIenergy och samtidigt spara miljön.
Jörg Freitag, ordförande i PROFIBUS/PROFINET International,
finns i montern och i seminarier visar han framtidens automation
där PROFINET är en drivande teknik.

Jörg Freitag

Hämta din entrébiljett till Scanautomatic-2010 här!

Internationella nyheter

Ny regional PROFIBUS/PROFINET
PI växer sig allt starkare. Nu senast har
en ny regional organisationer bildats i
Indien och i Dubai bygger Paula upp
organisationen för hela Mellan Östern

Guider för PROFIBUS nu kompletta
De tre guiderna för PROFIBUS är nu kompletta: Planering, Installation
och Konfigurering (Installation Guideline for Planning, Installation
Guideline for Cabling and Assembling, Installation Guideline for
Commissioning). De finns att ladda ner från nätet men kan också
beställas i tryckt form i praktisk spiralbundna böcker från
http://www.profibus.se/order/order.htm . Där finns även guider för
PROFINET.

PROFINEWS 74 och 75
I det senaste numren av PROFINEWS kan vi läsa:
PI: A Major Force in Automation: PROFIBUS är den mest framgångsrika fältbuss världen skådat och
PROFINET följer samma tillväxtkurva. Inte ens de senaste 2 årens ekonomiska kris har kunnat stoppa tillväxten.
Det gör PI till en betydande kraft i dagens automation – och framtidens!
60% savings through using IO-Link: Vevaxeltillverkaren Ingosell CM System gjorde stora besparingar när
de bytte till IO-link jämfört med deras tidigare I/O-lösning.
Produktnyheter: Diagnostikkontakt som med lysdioder och larmkontakt kan meddela när den upptäcker
kommunikationsfel eller diagnostiktelegram. Emersons Micro Motion F-serie finns nu med PROFIBUS-interface.
Plus många fler nya produkter.
Applikationer: Australasian Lubricants Manufacturing Company (ALMC) tillverkar halva Australiens

behov av smörjolja. Genom en ombyggnad med PROFIBUS har de nu väsentligt ökat produtiviteten
och erhållit ett Buker Klass A ERP Certifikat
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter
Nya PROFIBUS-kablar med förhöjda brandspridningsegenskaper
Miltronic har nu tagit fram två olika alternativ på PROFIBUS-kablar i FRNC-utförande. FRNC= Flame
Retardant Non Corrosive. UNITRONIC® BUS PB FRNC FC kommer att fylla behovet där det ställs
höga krav på brandspridningsklassning i t.ex. anläggningar där många människor vistas eller där man vill
skydda egendom i händelse av brand. Kablarna finns både för fast och högflexibel förläggning.

Egenskaper vid brand:
Halogenfri, Låg rökgasutveckling, Inga giftiga gaser, Inga korrosiva gaser
Övriga egenskaper:
Hög olje-beständighet, Hög mekanisk hållfasthet liknande PUR, Design med Fast Connect (FC)

PROFIenergy produkter från Siemens: Simatic ET 200S PM-E RO och FB
PROFIenergy är en ny standard för att spara energi vid pauser och
helguppehåll i produktionen genom att kontrollerat stänga av delar av
maskinparken som annars skulle gått på tomgång. Siemens har redan kommit
med produkter och den programvara som behövs. I det välkända systemet
ET200S finns nu PM-E RO och till STEP 7 finns färdiga funktionsblock.
Läs mer här

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 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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