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Årsmøde og generalforsamling 
PROFIBUS Danmark har afholdt sin årlige generalforsamling i 

slutningen af marts. Der var to nyvalg til bestyrelsen, som nu 

ser sådan ud:

Michael Nielsen, Siemens, formand

Leif Saugstrup, GreenMatic

Henrik Fogh Jørgensen, ProSaiCon

Arne Havgaard, Slowtime – nyvalgt

Bjarne Aagren, Balluff – nyvalgt.

Hannover Messe
Den er nu overstået og har haft et besøgstal på ca. 215.000. 

Naturligvis var implementeringen af industriel kommunikation til 

Industri 4.0 er det centrale tema på PI-standen i hal 9. Her 

kunne de besøgende se og overbevise sig selv om, at 

PROFINET, TSN og OPC UA kan arbejde sammen med udstyr 

fra forskellige producenter. Virkeligheden blev på glimrende vis 

anskueliggjort med et antal user cases. 

"Industry 4.0 Demonstrator" var med til at gøre denne synergi 

særlig levende. Øget fleksibilitet på en modulær og konvertibel 

fabrik, øget produktivitet ved at analysere datasæt i Cloud’en og 

kortere time-to-market på grund af virtuel idriftsættelse af nye 

installationer er blot nogle af de cases, man kunne se på 

standen. En live demo med produkter fra forskellige 

drevproducenter blev også præsenteret. Og meget mere…

PROFINET-kursus
Der er endnu 2 ledige pladser på kurset den 2. og 3. maj i 

Silkeborg. Se www.profibus.dk. Husk at første plads er gratis 

for medlemmer. 

Hvem kommer først?

HI-messe 1. -3. oktober 2019
Medlemmer kan nu bestille plads på vores stand i Hal E. Prisen 

er som sædvanligt kr. 7.500 + moms.

IO-Link workshops
Vi gentager succesen fra sidste år og gennemfører et antal IO-

Link workshops kombineret med minimesse. Tidsplanen siger 

oktober – november i år. 

Arne Havgaard      Bjarne Aagren
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