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Fra formanden

Generalforsamling i PROFIBUS Danmark
Referat af generalforsamlingen er vedhæftet mailen sammen med
dette nyhedsbrev.
Som det fremgår af referatet er der sket en enkelt udskiftning i
bestyrelsen, og bestyrelsen består nu af:
• Michael Nielsen, Siemens. Formand
• Leif Saugstrup, GreenMatic
• Terkel Christiansen, DI-teknik
• Henrik Fogh Jørgensen, ProSaiCon – nytiltrådt.
TEC, Ballerup
Vi byder Henrik velkommen til bestyrelsen og ønsker ham god
fornøjelse med arbejdet. Samtidig en tak til Jan Efland for mange
års (vistnok 7 år) indsats for PROFIBUS Danmark

Konference om Industri 4.0
Også vedhæftet mailen sender vi det detaljerede program for den
kommende konference, der afholdes i Silkeborg den 18. maj.

”

Efter flere forsøg er det lykkedes for Michael at overtale vores
internationale formand for PI, Karsten Schneider, til at rejse til
Danmark for at holde et foredrag om hans syn på vores Industri 4.0fremtid. Overskriften for Karsten Schneiders indlæg er
“PROFINET and IO-Link
– communication technology for Industry 4.0”.
Det overordnede tema supplerer vi med en et systemoverblik over
IO-Link, som kan eller vil blive en del af Industri 4.0-projekter. Dette
punkt har vi trygt overladt til en IO-Link-specialist - Jørn Poulsen fra
den danske afdeling af ifm electronic.

Konferencen afsluttes med et besøg hos Au2mate, hvor vi skal se
og høre om deres nye tiltag – Au2mate Academy –Udsnit
et komplet
af PROFIBUS
Danmarks
stand på
mejeri i miniformat udelukkende til undervisnings- og
demoformål.
Automatik 2008
Og det er naturligvis udført med PROFIBUS og PROFINET.
Se
PROFIcase, som blev sendt ud sammen med nyhedsbrev nr. 73.
Vi har gjort det vi kan for at designe en særdeles interessant og
udbytterig dag, der bør være attraktiv for alle i automationsbranchen.
Print den vedhæftede flyer ud, og husk tilmelding!
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