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Konference om Industri 4.0
Husk vores konference om kommunikationsteknologi til Industri 4.0.
Vores internationale formand for PI, Karsten Schneider, vil holde
foredrag om hans syn på vores Industri 4.0-fremtid. Overskriften for
Karsten Schneiders indlæg er:
“PROFINET and IO-Link
– communication technology for Industry 4.0”.
med flg. underpunkter:
• About PI (node count etc.)
• Industrie 4.0 story of PI
• New technologies like TSN, OPC, IPv6, etc.
TEC, Ballerup
• IO-Link Safety
• PROFINET in Process Automation (PA Profile 4.0, APL, etc.)
Det overordnede tema supplerer vi med en et systemoverblik over IOLink, 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 – et komplet mejeri i
miniformat udelukkende til undervisnings- og demoformål. Og det er
naturligvis udført med PROFIBUS og PROFINET.

PROFIBUS Danmark er med på HI-messen 2017

Vi har reserveret en stand på 15 m2 på industrimessen, der afholdes i
Messe Center Herning i dagene 3., 4. og 5. oktober 2017.
Standen har en super beliggenhed på ”første parket” i hal E, som
ligger lige inden for hovedindgangen.
Som sædvanlig udbydes standplads til medlemmer af PROFIBUS
Danmark til den gunstige pris på DKK 7.500 + moms for en
præsentation på et af vores udstillingseksponater.
Indtil 28. maj kan vi indlevere tekster om ”Nye produkter” til MCH. Hvis
du bestiller standplads, kan du kontakte undertegnede for flere
informationer om udformning af produktbeskrivelse, som
såafvilPROFIBUS
komme
Udsnit
med i udstillerkataloget.
Danmarks stand på
Eventuelle nye udstillere kan kontakte sekretariatet for
yderligere
Automatik
2008
informationer om fællesstanden
Sekretariatet modtager allerede nu bestilling på messedeltagelse.

PROFINET-kursus
Allerede nu kan vi løfte sløret for vores næste større aktivitet – et 2dages kursus i
”PROFINET Trouble Shooting and Maintenance”.
Kurset afholdes den 24. – 25. oktober 2017 i Vejle.
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