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Årsmöte i Kungälv den 18:e mars 
Pepperl+Fuchs står som värd för föreningens 
årsmöte på Bultgatan 40A i Kungälv. 
Klockan 11.00 startar vi och även du som inte är 
medlem kan passa på att lära dig mer om Profibus 
och Profinet som PI Sweden är en del av. 
 
Info om Pepperl+Fuchs: 
http://www.pepperl-fuchs.se/sweden/se/index.htm 
 
Vägbeskrivning 
 
  

Ny systembeskrivning på svenska: 
PROFINET Systembeskrivning  
PROFINET har vidareutvecklats med många 
nya funktioner sedan förra systembeskrivningen, 
som kom 2009. Till exempel: 
Snabbare realtid för de allra mest krävande 
motion control applikationerna med cykeltid ner 
till 31,25 µs. 
Redundans helt utan omkopplingstid, 
tidmärkning och konfigurering under drift är 
andra funktioner, som framförallt efterfrågas i 
processapplikationer. 
 
Ladda ner PROFINET Systembeskrivning här. 

Internationella nyheter 

PROFINET network provides safe and compliant 
automation of Boeing`s Dreamliner assembly 
Att sätta samman flygplansdelar när de är så stora 
som i fallet Boeing 787 Dreamliner är svårt. Delarna 
utvidgar sig upp till flera dm vid temperaturväxlingar.  
Läs hur PROFINET blev en del av lösningen: här. 

http://www.profibus.se/
http://www.profinews.com/
http://www.pepperl-fuchs.se/sweden/se/index.htm
https://www.google.se/maps/place/Bultgatan+40A,+442+40+Kung%C3%A4lv/@57.8811731,11.9439949,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464560dcfca0c357:0x83d05799d4b46ed8
http://www.profibus.se/download/PDF/PROFINET_Systembeskrivning_2014.pdf
http://www.profibus.com/technology/case-studies/case-study-detail-view/article/profinet-network-provides-safe-and-compliant-automation-of-boings-dreamliner-assembly/


Hannover Messe 2016, 25-29:e April  
Återigen dags för Europas största industrimässa. 
Nu handlar det mesta om 4:e generationens industri: 
Industry 4.0 
Machine 4.0 
Maintenance 4.0 
Manufactoring 4.0 
 
PROFIBUS/PROFINET International är ledande inom denna 
utveckling och har en stor monter  D68 i Hall9. 

PROFINEWS fram till nummer 138 
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka. Som APP uppdateras den ständigt med 
aktuella nyheter. 
 
Impressive Networking 
Inte enbart fysiska nätverk i industrin  utan även nätverk av mänskor och kompetens. 
PI och dess organisationer runt hela världen bildar ett enormt nätverk. 
 
Welcome to Automation’s Evolution 
Carl Henning, med sina årtionden inom industrin och PROFIBUS/PROFINET, visar på den evolution som nu 
fått ett namn: Industrial Internet of Things. 
 
PROFINET Quiz 
Vad vet du om PROFINET? Ta testet  här. 
 
The Continuing, Critical Role of Industrial Ethernet 
Från paradigmskiftet när fältbussarna kom till explosionen av möjligheter nu nät Industriellt Ethernet gjort sitt 
intåg – inte minst tack vare PROFINET. 
 
Tech 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. 
Till exempel:  
Suite and simple Network Management with PROFINET. 
 
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 
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