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Corona-situationen
Så er det ikke kun os i hovedstadsområdet men næsten hele landet,
der er lagt i Corona-dvale. Indtil videre gælder de tungeste
restriktioner til 3. januar, og de øvrige restriktioner med bl.a.
forsamlingsforbud og mundbind/visir gælder til 1. marts.
Inden da er vi forhåbentligt begyndt at blive vaccineret.
Det tyder på, at vi nu kan begynde at se frem mod lysere tider, og lad
os endelig bevare den optimisme.
Året, der er ved at udløbe, har været én lang depression for os i
PROFIBUS Danmark. Næsten alt, hvad vi har været i gang med af
aktiviteter, er blevet aflyst. Det eneste vi har fået gennemført, var en
TEC, Ballerup
strippet automatikmesse i Brøndby.
Apropos messe – Corona-restriktionerne har ændret mange ting, og vi
har fundet ud af at gebærde os på andre måder som f.eks. at holde
møder over Teams, som har betydet lang mindre rejseaktivitet. Er det
en tendens, som vil blive fastholdt fremover? Det tror jeg. Og hvad så
med messerne? Har vi fundet ud af, at dem kan vi også undvære?
Mange af de store i branchen holdt sig væk fra Automatik 2020. Mon
branchens såkaldte ”lokomotiver” har fundet ud af, at de sagtens kan
undvære messerne og vil færtsætte med det?
Jeg er spændt på at se hvordan HI-messen bliver i 2021.

PROFINET-kurset
Da der kom er stramning af restriktionerne i slutningen af oktober, blev
vi enige med Au2mate om, at det ville give så mange begrænsninger i
bl.a. elevernes praktiske øvelser, at det ikke ville være relevant at
gennemføre kurset, og derfor blev det igen aflyst med kort varsel.

PROFINET cabling
I det sidste nummer af fagbladet Automatik og Proces var der en 2siders artikel om kabelinstallation mv. til PROFINET.
Vores amerikanske kollega har lagt en video om emnet ud på
YouTube. Den anbefaler vi at bruge 5 minutter på at afspille –
eventuelt som supplement til artiklen.
Cabling Options in PROFINET Networks: Copper and Fiber Cable
Udsnit af PROFIBUS
Types, Implementation, and More... - YouTube
Danmarks stand på
Automatik 2008
Hilsen
Så er der kun tilbage at vi i bestyrelsen og sekretariatet i PROFIBUS
Danmark sender vores varmeste julehilsner og bedste ønsker om et
nyt og ”bedre” 2021 til vores medlemmer og alle andre gode bekendte
af PROFIBUS Danmark.
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