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Danmarks stand på 

Automatik 2008

IO-LINK-workshops gav ny viden og indsigt
PROFIBUS Danmark var vært ved to workshops på Roskilde 

Tekniske Skole den 31.5.22 og på Den Jydske Haandværkerskole i 

Hadsten den 2.6.22. Mange interesserede gæster, lærere og elever 

fik ny viden om IO-Link med hjem.

Det var dejligt endelig at kunne slå dørene op for workshops ’in real 

life’. Formiddagen var pakket med forskellige spændende indlæg fra 

nogle af PROFIBUS Danmarks medlemsvirksomheder. Her fik 

deltagerne den nyeste viden om IO-Link og så eksempler på, 

hvordan det kan opsættes og bruges. Spørgelysten og 

nysgerrigheden var stor blandt de fremmødte deltagere, og 

indlægsholderne delte beredvilligt ud af deres viden og 

demonstrerede bl.a., hvordan en installation med IO-Link virker 

kontra en traditionel installation. Det hele er standardiseret, så du 

som bruger kan være sikker på, at løsningerne kan fungere på alle 

anlæg, uanset hvilken leverandør, du vælger.

Om eftermiddagen kunne deltagerne besøge de fine stande, som 

udstillerne havde stablet på benene. Og se eksempler på, hvordan 

IO-LINK kan bruges i den virkelige verden.

Vil du vide mere om IO-Link og hvordan det kan bruges i din 

virksomhed? Så tag fat i PROFIBUS Danmark – eller en af vores 

medlemsvirksomheder. Se dem her: 

http://profibus.dk/medlemsvirksomheder/

AUTOMATIK – 13. – 15.9.2022
Udforsk fremtiden på AUTOMATIK, som igen i år er stærkt besat 

med mere end 130 udstillere i Brøndby Hallen ved København. Og 

PROFIBUS Danmark – og flere af vores medlemsvirksomheder – er 

selvfølgelig også på plads. 

Sæt allerede nu X i kalenderen – og lav aftaler med de udstillere, du 

bare MÅ besøge. Se dem alle her: https://www.automatikmesse.dk/.

Ses vi?

Herfra er der ikke andet tilbage end at ønske alle 

God sommer ☺
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