
                                                           
 
 
 
 

 
 
Nyhetsbrev 5 från PROFIBUS i Sverige 
 
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se  
och till vår tidning PROFINEWS 
 
Välkommen till Scanautomatic-2007 den 9-12 oktober i Göteborg! 
I två stora montrar, E03:30 och E03:41, visas PROFIBUS och PROFINET från de ledande  
automationsföretagen i Sverige. Presentationer och seminarier. 
 

I den större montern hålls korta   
seminarier klockan 10, 11, 12, 14, 15, 16: 
• Ethernet eller fältbuss 
 PROFINET kommer stort men PROFIBUS 
 är snabbt på väg mot 30 miljoner noder  
• AS-interface 
 det självklara valet för anslutning av I/O 
• Diagnostik och Felsökning av  
 PROFIBUS och PROFINET  
 Nya verktyg och ny teknik höjer  
 kvalitén på din anläggning. 

 
PROFIBUS-marknaden värd mer än 400 miljarder  
Nyheten att antalet PROFIBUS-noder passerat 20 miljoner har nu följts upp av en utsaga  
att vi når 30 miljoner noder under 2010.  
Vad betyder detta i investeringar?  
Redan installerade PROFIBUS-produkter motsvarar ett marknadsvärde på mer än  
400 miljarder kronor. 
 
PROFINEWS 57 
Senaste numret av det internationella nyhetsorganet PROFINEWS har bland annat  
följande rubriker: 
PROFINET certifieringsprocedur fullt tillgänglig 
Alla PROFINET-produkter måste certifieras. Nu finns certifieringsproceduren tillgänglig så att de  
som tillverkar produkter kan kontrollera sina produkter under utvecklingen innan de lämnas  
för certifieringstest.  
Kravspecifikationen för PROFINET i procesindustrin klar 
ABB, Emerson, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Siemens, Softing, Stahl och Yukogawa har  
bildat en arbetsgrupp och definierat processindustrins krav på PROFINET. Det omfattar bl. a.  
integrering, underhåll och diagnostik, fältbussintegrering, tidmärkning och –synkronisering  
samt redundans. 
Första IO-Link produkterna på marknaden 
IO-Link är öppen fältbussoberoende kommunikation med givare och ställdon.  
De första produkterna för koppling till PROFIBUS och PROFINET är nu klara och 26 olika  
tillverkare bland PI:s medlemmar arbetar på fler IO-Link produkter.  
Nya produkter, applikationer och rapporter från hela världen 
är andra rubriker i PROFINEWS. Har du utnyttjat rätten till fri publicering av dina nya produkter? 
 



Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews  
 
Nya produkter från våra medlemmar 
Från Pepperl+Fuchs har vi fått följande produktinfo: 
 

Analysverktyg med oscilloscopefunktion för PROFIBUS PA 
Advanced Diagnostics för FieldConnex® Power Hub möjliggör  
övervakningen av fältbussen i realtid från styrsystemet.  
Detaljerade analysfunktioner ökar effektiviteten under idrifttagning,  
drift och ger möjlighet till felsökningen i processautomationen.  
Läs mer. 
 
 
R2 segmentprotektorer för skyddad  
fältbussförgrening i zon 2/ Div2 
Segmentprotektorer för skyddade fältbussinstallationer. 
Nytt är T-anslutning för trunkens in- och utanslutning. 
Läs mer. 
 

 
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. 
 
 
PROFIBUS i Sverige 


