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PROFINET-kursus med succes
I starten af maj løb vores PROFINET-kursus af stablen hos 

Au2mate Academy i Silkeborg. 8 deltagere havde vi samlet, og 

antallet er OK, idet der kun er 10 pladser i undervisningslokalet.

Efterfølgende bad vi deltagerne om at sende os et par ord om

kurset, og med en enkelt undtagelse var der topkarakterer til

kursusfaciliteter, undervisning og lærer. 

Rart for os arrangører at høre, der har været så stor tilfredshed 

med vores ”underleverandør”. 

Vær sikker på, at det ikke er sidste gang, Au2mate Academy 

har lavet kursus for os, og mon ikke der viser sig mulighed for 

at samle et hold igen til næste forår. Hvis du er interesseret, 

hører undertegnede gerne fra dig, og så vil du være sikker på at 

få en invitation sendt direkte til din egen mailboks.

Planlægning af IO-Link workshops er begyndt

Arbejdsgruppen for IO-Link workshops består af Dan Møller, 

Phoenix Contact, Bjarne Aagren, Balluff og Peter Greve, 

PROFIBUS Danmark. Gruppen har holdt det første 

planlægningsmøde, og vi satser på at afholde workshops’ene i 

ugerne 43 og 44. Vi vil gerne holde workshops i Aalborg, 

Hadsten, Odense og i Københavnsområdet, hvis vi kan skaffe 

lokaler, der er egnede både i størrelse og pris. Vi vil gerne være 

på undervisningsinstitutioner, hvor der uddannes automatik-

folk, så vi kan invitere de studerende med. 

Til medlemmer af PROFIBUS Danmark er sammen med dette 

Nyhedsbrev vedhæftet oplæg til workshops med invitation til at 

medvirke. 

Men meget mere information herom efter sommerferien. 

HI-messen
Messen i Herning er vores næste aktivitet. Vi er der med en

velbeliggende stand på ca. 20 m2, hvor også nogle af vores 

medlemsvirksomheder er medudstillere. 

God sommer
Tilbage er nu kun at ønske alle modtagere af dette Nyhedsbrev 

fra PROFIBUS Danmark en rigtig god sommer med masser af 

godt vejr og solskin!
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