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PI Sweden nyheter 

Café PI Sweden på Scanautomatic-2014  
Scanautomatic/Processteknik-2014 i Göteborg förgyllde i oktober en annars ganska grå automationshöst. 
Vi hade en stor monter där vi ordnat café för trötta mässbesökare. Med kaffe, te, småkakor och kladdtårta fick de en bra 
presentation av våra medlemmars produkter och tjänster.  
 
Mässan samlade över 9000 besökare från svensk industri och några besökare även från internationella företag. 

Internationella nyheter 

Network of the future – Parter of users for 25 years 
Det är mottot när PI, PROFIBUS/PROFINET International, nästa år 
firar att vi funnits i 25 år. 
 
Den helt otroliga utvecklingen från första fältbussen med 
PROFIBUS till idag då PROFIBUS finns i mer än 50 miljoner noder 
och PROFINET i mer än 10 miljoner. Där profiler som PROFIsafe, 
PROFIdrive, PROFIenergy och många fler har möjliggjort 
automation som ingen trodde var möjlig och, som rubriken säger,: 
detta är bara början. 

SPS-IPC-Drives mässa i Nürnberg 
Ny hall, 100 utställande medlemsföretag i PI:s monter, många 
nyheter. På onsdagen samlade PI pressen till en frukost. Läs mer i 
senaste numret av PROFINEWS. 

http://www.profibus.se/
http://www.profinews.com/


Nya produkter 

Softings PROFIBUS Tester 5 från Malthe Winje  
Batteridrift – inget krav på matning vid testerna. 
Grafisk display – man kan se signalnivåer mm utan dator 
Kabeltestfunktion – testa kabeln innan drifttagning 
 
Felsökning på befintlig anläggning. 
Felsökning på icke optimalt fungerande nät. 
Hitta felen innan nätet går ner. 
Presentera en statusrapport för nätet med åtgärdsförslag 
Läs mer. 
 

PROFINEWS fram till nummer 123  
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka. Som APP uppdateras den ständigt med 
aktuella nyheter. 
 
Newsletter Merger 
”PROFInews ”och ”PROFInews North America” har gått samman och är nu en gemensam publikation med ett 
delvis nytt utseende och ett rikare innehåll. 
 
Tect Tips, New Products, Regional News, Member News 
Dessa är återkommande rubriker. Speciellt Tech Tips rekommenderas om man vill veta lite mer om olika 
delar av PROFINET/PROFIBUS-tekniken. 
 
IIoT – Industriell Internet of Things 
Data behövs: pålitliga, i realtid, med larm och diagnostikinformation, och från standardiserade nätverk. 
PROFINET möjliggör IIoT. If you can’t get the data there is no IIoT. 
 
PROFINET builds the Boeing 787 Dreamliner 
Att sätta samman flygplansdelar är ett precisionsarbete. Förut arbetade man med referenspunkter i 
fabrikshallen men temperaturskillnader gjorde att stora delar var utvidgningen flera cm. Med PROFINET kan 
man arbeta modulärt där varje maskindel är självstyrande, mätningen är relativ och samordning sker med 
PROFINET. 
 
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com  
 
 

PROFINEWS 

http://industrial.softing.com/en/products/network-diagnostics/commissioning-and-troubleshooting/profibus/profibus-tester-5-testing-of-bus-communication-physics-and-cabling.html
http://www.profibus.com/newsroom/profinews-newsletter/


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  
 

God Jul och Gott Nytt år.  
  
PI Sweden 

Softings TH LINK PROFIBUS från Malthe Winje  
Permanent installerad i PROFIBUS nätverket. 
Sitter alltid på plats, dvs man kan koppla upp sig när man vill och 
kontrollera status på nätet. 
Övervakning av nätet. 
Ger larm vid felaktigheter. 
Med hjälp av denna enhet i nätet får man reda på felen när de 
börjar uppstå och undviker att anläggningen stannar. 
Kan användas av FDT applikationer (t.ex. Fieldcare, PACTware, 
Fieldmate eller  EDDL baserade applikationer, som Emersons 
AMS suite). 
Läs mer. 
 
 

http://www.profibus.se/medlem/blimedlem.htm
http://www.profibus.se/
http://www.profinews.com/
http://industrial.softing.com/uploads/softing_downloads/Data_sheet_THScope_THLink_03.pdf
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