PROFIBUS Danmark
2018/3 – 13. april 2018

Fra formanden

nyhedsbrev

Skal du også til Hannover Messen?
Her i Danmark er vi så heldige, at denne kæmpestore
industrimesse næsten ligger i vores egen baghave. Fra Padborg
eller fra Puttgarten er der kun godt 300 km eller ca. 3 timer i en
god bil og med velkørende trafik.
PI – PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL finder du i den
store automationshal 9 på stand D68.
Temaet på standen er:
”PROFINET – The Backbone of Industry 4.0”.
Du vil kunne se en livedemo af PROFINET TSN, en instruktions
video, der giver et indblik i sammenhængen mellem PROFINET
TEC,
Ballerup
og OPC UA samt den nyeste udvikling på IO-Link med
IO-Link
Safety samt wireless IO-Link-sensorer. Der ud over er der 92
medudstillere, der viser alle former for produkter, der relaterer til
løsninger inden for PROFINET, PROFIBUS og IO-Link.
Der er personale på standen, som kan besvare tekniske
spørgsmål, og vores to uundværlige sekretærer, Iris og Jill, vil
være behjælpelig med andre spørgsmål – og måske en kop kaffe.
Dato? Messen er fra den 23. – 27. april.

2-dages PROFINET kursus 2. – 3. maj 2018
Der er endnu et par pladser, og du kan sikre dig en af pladserne
ved at kontakte sekretariatet peter.greve@profibus.dk eller tlf.
2614 9194.
Yderligere detaljer om kurset finder du på vores hjemmeside
www.profibus.dk .

IO-Link Workshop

Vi har plan om at lave workshops i oktober med hands-on for
primært vores egne medlemmer. Men for at lodde behovet vil
gerne have en tilkendegivelse fra jer, om hvor mange
medarbejdere i kunne tænke jer at deltage med. Vi forventer at
kunne holde workshops både på Sjælland og i Jylland.
Info til peter.greve@profibus.dk
Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
Arrangementerne vil dog også være åbne for ikke-medlemmer.
Automatik 2008

Automatik 2018 i Brøndby Hallen
11. – 13. september
Du kan også være med som udstiller!
Prisen for at deltage på vores stand er som sædvanligt kun kr.
7.500 ekskl. moms.
Ring til sekretæren, tlf. 2614 9194,og bestil plads eller hør
nærmere.
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