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PI Sweden nyheter

PI Sweden på Scanautomatic
- få en kopp kaffe och en godbit i monter B06:62
I en extra stor monter på Scanautomatic/Processteknik-2014 i 
Göteborg, B06:62, ställer medlemmarna i PI Sweden ut sina 
produkter och berättar om sina företag. 

Vid något av våra cafébord kan ni över en kopp kaffe och kaka 
fråga ut dem om PROFIBUS och PROFINET.

Med videoklipp och presentationer berättar vi på stor skärm 
om nyheter och detaljer om både företagen och alla delar av 
PROFINET och PROFIBUS. 

Internationella nyheter

PI dominerade Field Communication Lounge på 
Hannover Mässan
PROFIBUS och PROFINET International, PI, ställde ut på 
Hannover Industrie Messe tillsammans med flera andra 
kommunikationsorganisationer.

Både till storleken och möjligheterna dominerade PROFINET 
och PROFIBUS.

På profibus.com finns nu nya installationsguider för Profinet:
• PROFINET Cabling and Interconnection Technology
• Fiber Optic Diagnosis
• Topology Engineering and Discovery for PROFINET
• PROFINET IRT-Engineering

PI på SPS/IPC, Drives mässan i november
Eftersom det snart är 25 år sedan den internationella Profibusorganisationen startade kan det vara 
extra intressant att besöka denna mässa i år.

PROFINET nationell kinesisk standard
I Kina betyder en nationell standard mycket mer än i övriga världen. Här är det i princip obligatoriskt 
att använda nationell standard.  Sedan länge är PROFIBUS kinesisk standard och över åren har flera 
profiler blivit standard. Senast i våras när PROFIdrive blev standardiserad och den 16/9 förklarades 
PROFINET för nationell kinesisk standard. 

http://www.profibus.com/newsroom/profinews-newsletter/


Nya produkter

Malthe Winje har nya produkter från Helmholtz

PROFINET kontakt RJ45
Kontakt i industriutförande helt i metall.
Två versioner: rak och vinklad 90˚.
EasyConnect® och färgkodning för snabb och säker koppling.

Distribuerat I/O-system för fältbussar
Helmholtz nya system för fältbussar kännetecknas av en mångfald av vardagens praktiska detaljer, 
utvecklad efter feedback från marknaden. 
Effektivitet, funktionalitet och optimal hantering var i focus för utvecklingen.

Med Helmholtz TB20 tekniskt enhetliga lösningar finns nu tillgängliga även för distribuerade applikationer.

Det grundläggande sortimentet består av PROFIBUS, PROFINET, CANopen och Modbus
busskopplingar med analoga och digitala in och utgångar. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz0zt7PJR7w

PROFINEWS fram till nummer 119 
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka. Som APP uppdateras den ständigt med 
aktuella nyheter.

I nummer 117 och 118 visas hur  Profinet och Profibus erövrar nya marknader. En stor del i detta har de 
lokala organisationerna. PI South East Asia och PI Chile gör ett pionjärarbete som påminner om det vi 
upplevde i Sverige för 15 år sedan.  

Nummer 119 ägnas åt FDI, Field Device Integration, som nu har en färdig specifikation.

Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com 

PROFINEWS



Medlem i PI Sweden?
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

Öppna kurser från vårt kompetenscentra, P&L Nordic
P&L Nordic kör kontinuerligt öppna kurser inom PROFIBUS/PROFINET. 
Se hemsidan när de olika kurserna går av stapeln. Ett exempel för november ser du nedan.

Därutöver, om du så önskar, genomförs kurser på plats hos dig inom hela kompetensområdet
El- och automationsteknik, t ex PLC-Siemens S7 grund och fördjupning, eller Skötsel av elanläggning.

Se hela utbudet på: www.pol.se

http://www.profibus.com/newsroom/profinews-newsletter/
http://www.pol.se

