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Danmarks stand på 

Automatik 2008

PROFIBUS Danmark på AUTOMATIK 2022
- og det er vi sammen med GreenMatic, Au2mate og Siemens.

Som det efterhånden er blevet en tradition, så viser vi igen i år flaget 

på AUTOMATIK-messen.

GreenMatic præsenterer et udpluk af moduler, som er særligt 

efterspurgte i øjeblikket samt trådløse modem, som kan forbinde 

lokale PROFIBUS-netværk med hinanden eller andre 

leverandørlokalnetværk. Det er en nem og hurtig løsning.

På messen kan du møde direktør Ole Sørensen og Leif Saugstrup.

Au2mate præsenterer forskellige kurser fra Au2mate Academy og 

sætter fokus på Au2mate Zealand, som er vores sjællandske 

afdeling. Au2mate Zealand er eksperter inden for biotekautomation 

og servicerer vores danske Biotekkunder. Og de viser også deres 

Asi-bus/PROFINET testkit på AUTOMATIK-messen.

På messen kan du møde service- og træningschef Eva Stanell, 

divisionsdirektør Benn Nyborg samt salgsdirektør Jan Bendix.

Siemens viser PROFIsafe – det ultimative valg, når du benytter 

Safety, en åben og standardiseret Safety-løsning samt FailSafe-

controllere fra de mindste S7-1200 og op til software-controllere. På 

messen kan du få hjælp til at finde den helt rigtige automations-

løsning til dit projekt. Det gælder fx konverteringsopgaver fra den 

meget udbredte PROFIBUS til PROFINET – og også overblik over 

løsninger med IO-Link.

På messen kan du møde Technology Specialist Ole Dyval og 

Application Engineer Kim Meyer-Jacobsen. 

Vil du med – gratis?

Sammen med dette nyhedsbrev har vi også sendt dig en invitation til 

at komme GRATIS med på messen. Det eneste du skal gøre er, at 

bestille din entrebillet via  messens hjemmeside – og bruge 

invitationskoden, som fremgår af invitationen. Så får du automatisk 

tilsendt din gratis billet.

Ses vi på stand B1028?

Tina Brogaard

mailto:tina.brogaard@profibus.dk
http://www.profibus.dk/

