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PI Sweden nyheter
PI Sweden håller sitt 19:e årsmöte
Alla medlemmar, ni som funderar på att bli medlemmar och
alla andra intresserade inbjudes till vårt 19:e årsmöte på vårt
kansli hos P&L på Kommendörsgatan 3 i Hässleholm den 23:e
mars klockan 10:30.
Lär känna föreningen, se vår omfattande utställning och lär
mer om PROFIBUS och PROFINET.

PI Sweden på Scanautomatic-2012
Redan 1993 hade Profibusföreningen en egen monter på
Scanautomatic. Sedan dess har vi alltid (utom 2009 förståss)
haft en stor monter med seminarier och produkter från våra
medlemmar.
Nu pågår planeringen för fullt inför Scanautomatic 2012 och
det är dags att boka en plats i vår monter.
PI Sweden når du på telefonnummer 0451-74 44 00, emailadress kansli@profibus.se och hemsida www.profibus.se

Internationella nyheter

Samarbete till nytta för kunder och leverantörer
På två av världens största mässor för automation kommer de stora kommunikationsorganisationerna ställa ut i en
gemensam ”Lounge”: PI (PROFIBUS&PROFINET International), OPC Foundation, HART Communication
Foundation, Fieldbus Foundation och FDT Group presenterar var för sig sina kommunikationslösningar men i en
gemensam monter som också har ett presentationsforum för seminarier.
Här kan besökarna se och lära om det senaste inom fältkommunikation och diskutera hur det skall kunna hjälpa
dem i deras anläggningar. De flesta stora automationsföretagen finns på plast med praktiska demostartioner av
deras kommunikationslösningar.
Field Communication Lounge finns i Hall 9:D05 på Hannovermässan och på Mezzanine Level 11 via B29 på
Achema. Läs mer här.

PROFINEWS
I de senaste numren av PROFINEWS (86 och 87) kan vi läsa:
Ny bok om fältbussar och Ethernet Boken ”Industrial Communication with Fieldbus and Ethernet” är
producerad i samarbete med HMS Academy och bland författarna finns de största auktoriteterna på området.
Bland annat ställs frågan: skall Industriellt Ethernet ersätta fältbussarna?
Otroligt intresse för PROFIBUS och PROFINET i Sydost Asien: PI regionala organisation i området är
stationerat i Singapor. De höll under 2011 seminarier i 6 länder: Singapor, Malajsia, Vietnam, Indonesien,
Thailand och Filippinerna. Totalt mer än 1000 deltagare.
Produkter från PI:s medlemmar säljer som aldrig förr: Under 2011 såldes återigen mer än 5 miljoner
Profibusnoder.
Standardisering i Kina: I Kina måste en teknik vara en Kinesisk standard för att accepteras i industrin.
Profibus och Profinet och flera av profilerna är standard eller på väg att bli standard långt före konkurrenterna.
Anläggningsexempel:. Allt från potatis med Profinet till fältbuss i explosionsfarlig miljö på oljeborriggar. –
Har du utnyttjat möjligheten att presentera din anläggning?
Profinews kommer nu var tredje vecka! Nummer 88 kommer redan nu i Mars.
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter

Softings PB-T4:a - nu med 10 minnesplatser!
Softings PROFIBUS Tester 4 är ett verktyg som möjliggör
kompletta tester och utvärderingar av aktiva PROFIBUSsegment. Enheten tittar både på bussens fysik och
kommunikation och visar tydliga färgkodade resultat. Bl.a.
kortvariga transienter detekteras.
Softing har nu utvecklat stand alone-enheten med 10
minnesplatser. Tack vare detta kan du nu lagra mätningar
för att sedan ladda ner dem på din PC.
PROFIBUS Tester 4 är ett universiellt verktyg för:
installation och driftsättning, dokumentation och verifikation,
optimering, förebyggande underhåll, aktiv felsökning och
test av PROFIBUS-enheter. Den är dessutom enkel att
använda.
Läsa mer här.

Sinema Server nätverksverktyg från Siemens
Monitorering och dokumentering av Industriella
Ethernetnätverk samt integration i SCADA
system.
Sinema Server Basic består av en mjukvara i en
PC. Verktyget identifierar snabbt och enkelt
anslutna enheter i en automatiskt genererad
topologivy. Standard protokoll som SNMP och
ICMP används. Den insamlade informationen i
SINEMA kan när som helst visas i en standard
Webbläsare (ex. Internet Explorer eller Firefox)
eller integrerat i ett SCADA system.
Läs mer: www.siemens.com/sinema

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 .
PI Sweden

