
                                                                                
 
 
 
 

Nyhetsbrev 8 från PROFIBUS i Sverige 
 
Detta nyhetsbrev är ett komplement till vår hemsida: www.profibus.se  
och till vår tidning PROFINEWS 
 
 
Helt ombyggd hemsida för PROFIBUS i Sverige 
Snabbare, fler tjänster, mer innehåll, lättare att hitta - med färre klick  
och ett nytt utseende: 

 
När du får detta nyhetsbrev så titta in på www.profibus.se eller www.profinet.se  
och du får se en totalt ombyggd hemsida! 
 
 
Mässa och konferenser:  

 
Heldagskonferens om Industriell IT, MES och automation  -  den 25/11-2008 
Det är temat på Process Nordic dagen 2008 på Word Trade Center i Stockholm. 
Profibus och Profinet har skapat grunden som nu möjliggör MES och IT. 
På konferensen berättar Högskolor, Industri och Leverantörer om både standarder och 
anläggningar i drift, lösningar och framtid. Läs mer.  
 
 
SPS/IPC/Drive – mässa i Nürnberg –  
den 25-27/11-2008  
På den årliga automationsmässan i Nürnberg finner du 
Profibus och Profinet i monter 6-210. 
 
Mässan tar mer och mer över rollen som den stora 
automationsmässan i Tyskland och Profibus 
International satsar på en stor monter och många 
seminarier. 
 
I montern hålls dagligen 7 olika seminarier om Profibus 
och Profinet. Speciellt PROFIsafe uppmärksammas 
eftersom det är 10 år sedan den lanserades. 
 

http://www.profinews.com
http://events.processnet.se/08_processdagen/default.lasso
http://www.profibus.com/pall/events/conferences/article/03256/


 
PROFINEWS 64 
I det senaste numret av PROFINEWS kan vi läsa: 
PROFIsafe firar 10 årsjubileum 
och det gör man på SPS/IPC/Drives mässan i Nürnberg. 
PROFIBUS firar 20 år med stor konferens nästa år 
2009 fyller Profibus 20 år och det firas med en stor konferens i Karlsruhe i mars. 
Ny marknadsdirektör för Profibus International 
Volker Erbe heter den nya marknadsdirektören på PI supportcenter i Karlsruhe. Han 
kommer att ansvara för internationell marknadsföring. 
Case, nya produkter och rapporter från Profibusorganisationer i andra länder 
Profinews har ett brett spektra nyheter allt från anläggningar i Frankrike och USA till 
produktnyheter och danska mässor. 
 
Direktlänk till PROFINEWS: www.profinews.com 
 
Nya produkter från våra medlemmar 
 
PROFINET encoder från Leine & Linde 
 

RSA 608 är den första Profinet irt-kapabla encodern. 
Leine & Linde har aktivt deltagit i framtagandet av  
profilen för Profinet encodrar och har därmed 
parallellt kunnat utveckla en färdig produkt. 
Mer info 
 
 
 
 
 
 

Malthe Winje presenterar en kompakt repeater från Systeme Helmholz 
 
 Repeater i en normalstor PROFIBUS kontakt 
 Tar inte någon extra plats i skåpet 
 Gör det enklare att bygga ut bussen 
 Kan också användas i ett MPI nätverk 
 Standard anslutning 
 Status LEDs 
 5 V spänning direkt från PROFIBUS-enheten 
 Behöver inte matas med 24 V 
 700-972-0RB12: 

 Mer info Produktinfo 
 
 
 

  

 
 

http://www.leinelinde.se/
http://www.malthe-winje.se/
http://www.helmholz.de/prod.d,48_53,57363960240345352454323327039375.html?prod=110
http://www.profinews.com


BC-230-PB - ny diagnostikmonitor för PROFIBUS PA 
 

 

Softing har lagt till en ny produkt till sitt ”bus check”-
sortiment. Den senaste produkten: BC-230-PB är en 
PROFIBUS PA diagnostikmonitor, som används för att 
analysera fysiska lager och elektriska signaler av ett 
PROFIBUS PA-nätverk. BC-230-PB strömförsörjs av 
fältbussen och är godkänd för användning i farliga miljöer 
(Zon 1). När enheten ansluts till ett PA-segment fastställer 
den automatiskt: live list, spänningsnivå, störningar, 
kortslutningar och återkommande frames. Enheten kan 
samla och lagra diagnostiska data upp till åtta segment. 
 
Mer info 

 
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 

http://www.jor.se/
http://www.profibus.se/blimed.htm
http://www.profibus.se

