PROFIBUS Danmark
2018/1 – 30. januar 2018

Fra formanden

nyhedsbrev

Godt nytår!
Januar er endnu ikke gået, og derfor må man stadig gerne ønske alt
godt for det nye år.
Og hvad har PROFIBUS Danmark så planlagt for året?
•Vi skal holde årsmøde med generalforsamling i marts. Indbydelse
kommer senere.
•Vores internationale formand Karsten Schneider vil besøge Danmark
1. marts for at holde foredrag i Sesam World. Mere herom meget
snart, men reserver dagen allerede nu.
•Vi vil naturligvis være med på Automatik 2018 i Brøndby Hallen i
efteråret med en stand på 15 m2.
Men først har vi

TEC, Ballerup

2-dages PROFINET kursus 2. – 3. maj 2018
PROFIBUS Danmark har indledt samarbejde med Au2mate i
Silkeborg, Au2mate udvikler løsninger indenfor automation og
industriel IT og udvidede i 2016 aktiviteterne med en flot
undervisningsafdeling, Au2mate Academy.
Kurset vil omfatte:
•Introduktion til PROFINET
•Ethernet basic
•PROFINET Komponenter (switches, routers etc.)
•PROFINET installation og cabling
•Konfigurering af et netværk
•Opstart og watchdog time
•Test af PROFINET netværk
•Diagnose og fejlfinding på PROFINET netværk
Herefter vil du være i stand til
•at forstå de elementære funktioner i PROFINET
•at designe og installere PROFINET netværk
•at gennemføre test og diagnose i PROFINET netværk

Der er plads til max. 10 deltagere på kurset, som holdes på dansk
Udsnit af PROFIBUS
med en kombination af teori og praktiske øvelser. PROFIBUS
Danmarks
Danmark har reserveret 5 af pladserne, som vi udbyder
til voresstand på
2008
medlemmer til en sædeles favorabel pris på kr. 1.600Automatik
for én deltager
pr. medlem ved tilmelding til PROFIBUS Danmarks sekretariat. Flere
pladser kan bookes direkte hos Au2mate Academy tlf. 87205061 til kr.
6.600. Priser er inkl. frokost og kaffe i pauserne, men ekskl. moms og
ekskl. eventuel overnatning.
Hvis kurset bliver udsolgt, forventer vi at gentage samme kursus
senere på året.
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