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Automatik 2020-messen i Brøndby Hallen
som alle nok ved gennemføres Messen som planlagt fra den 8. – 10.
september i Brøndby Hallen.
I år vil messen være åben med visse Corona-begrænsninger, som
bl.a. omfatter, at man skal hente sin entrebillet på forhånd for at være
sikker på at kunne komme ind, da antallet af samtidige gæster i
Brøndby Hallen har en begrænsning, som hele tiden overvåges.
Derfor skal du også angive ønsket tid for dit besøg, når du henter
billetten.
Læs mere på messens hjemmeside www.automatikmesse.dk
Når du er kommet ind, vil vi se frem til dit besøg på
TEC, Ballerup
PROFIBUS DANMARK-standen.
Du finder os på stand 1284 – næsten samme sted, som vi plejer at
være nemlig midt på langsiden over for indgangene.

Webinar: 7 trin til at udvikle en PROFINET-enhed
PROFINET er den åbne Industrial Ethernet-standard på tværs af
leverandører af såvel fabriksautomation som procesautomation.
Der er flere måder at integrere et PROFINET-interface på en enhed,
og det kan måske virke forvirrende og lidt uoverskueligt at finde ud af,
hvor du skal begynde, og hvor du skal slutte.
Udgangspunktet afhænger af produkttypen, dets eksisterende design,
forventede mængde og ønsket time-to-market.
Dette webinar giver dig et overblik med 7 trin til at integrere
PROFINET i dit produkt.
Dato: Torsdag 10 september
Tid: 10:00
Sprog: Engelsk
Deltagelse er gratis, men du skal være tilmeldt i forvejen på:
https://profinews.com/2020/08/webinar-7-steps-to-develop-a-profinet-device/

PROFINET-kursus 4. – 5. november

Kursusbeskrivelsen kan læses på vores hjemmeside
http://profibus.dk/wp-content/uploads/PROFINET-kursus-2020_2-1.pdf
Udsnit ledige
af PROFIBUS
Der er allerede mange, der er tilmeldt, men der er dog stadig
Danmarks stand på
pladser.
Automatik 2008

Årsmøde og generalforsamling i PROFIBUS Danmark
Da vi stadig slås med Corona’en, indstiller bestyrelsen, at der ikke
afholdes generalforsamlingen i år. Fuldgyldige medlemmer af
foreningen kan naturligvis indgive protest, som bestyrelsen vil
behandle.
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