
                                                                                
 
 
 
 

 
 
Nyhetsbrev 3 från PROFIBUS i Sverige 
 
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se  
och till vår tidning PROFINEWS 
 
Gillar du idén kommer du att få ett nytt nyhetsbrev några gånger per år.  
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss så klicka bara på <UNSUBSCRIBE> nedan  
så stryks du från listan. 
 
Årsmöte i föreningen PROFIBUS i Sverige 
Fredagen den 23:e Mars klockan 10.00 
i föreningens lokaler Kommendörsgatan 3 i Hässleholm (hos P&L Nordic). 
Medlem eller inte kom och ta en titt på Kompetenccentrats utställning och delta i 
årsmötet. 
 

 
 
 

Vårens stora mässa 

Hannovermässan (16 – 20 April) är den idealiska  
platsen att ta del av den senaste tekniska utvecklingen. 

 PROFIBUS/PROFINET hittar du överallt på mässan  
och framförallt i hall 11 där PROFIBUS International har 
en monter på mer än 300 kvadratmeter. 
Theman i montern: 

• Ethernet for Automation <-> PROFINET  
• PROFIdrive: the drive profile for PROFIBUS and PROFINET  



• PROFIsafe: Safety for personnel, equipment and environment  
• PROFIBUS in Process Automation: Diagnosis- and Assetmanagement  
• IO-Link: Success in communication  
• Tool Calling Interface  
• Lab Devices  

 
Ny Installationsguide 
På vår svenska hemsida har du i flera år kunnat ladda hem en Installationsguide på 
svenska. 
Nu har det kommit en ny installationsguide på engelska som i tre delar mycket utförligt 
hjälper montörer och drifttagare att installera PROFIBUS. 
Guiden finns både att ladda ner och att köpa i form av en A5-spiralbunden bok. 
Till guiden finns också en webbaserad kurs. 
Du hittar guiden på http://www.profibus.com/pall/events/press/article/01552/  
 
PROFINEWS 54 
Senaste numret av det internationella nyhetsorganet PROFINEWS har bland annat  
följande rubriker: 
PROFINET OCH MES: SLUTER KOMMUNIKATIONSGAPET 
ny PROFINET specifikation definierar ett öppet interface mellan MES och automation 
TCI: TOOL CALLING INTERFACE 
specifikation klar på rekordtid för ett verktyg som underlättar konfigureringen av 
PROFIBUS och  
PROFINET produkter från olika tillverkare 
FUNCTION BLOCK WHITE PAPER 
en vitbok om funktionsblock i såväl PROFIBUS PA som Fieldbus Foundation 
PASSED WITH SUCCESS! 
-kompetenscentra, -testcentra och nu –utbildningcentra för PROFIBUS/PROFINET 
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews  
 
 
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 internationella hemsidans downloadsektion. 
 
Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET 
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS. 
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