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Fra formanden

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 udstillingspodier.
Eventuelle nye udstillere kan kontakte sekretariatet for yderligere
informationer om fællesstanden.
Det er nu, I skal bestille standplads, så vi kan få de rigtige
Ballerup
udstillingspodier ud af mølposen og få dem opdateretTEC,
og afpudset
i
god tid inden messen.

PROFINET / IO-Link konferencen i Silkeborg

”

Vi må betegne konferencen som en succes med fuldt hus, hvilket vil
sige 30 deltagere. En oplagt Karsten Schneider fra PI International gav
os en aktuel status og et indblik ind i fremtiden med hensyn til Industri
4.0 og den rolle, som PROFINET vil komme til at spille som
kommunikationsmedie.
Jørn Poulsen fra IFM tog os på glimrende vis med på en
opdagelsesrejse i den teknologi, der kan anvendes til dataopsamling i
Industri 4.0-projekter. IO-Link, som teknologien hedder, har også stor
fremtid i automation generelt – det så vi ud at de cases, som Jørn
præsenterede.
Dagen sluttede med et interessant virksomhedsbesøg hos Au2mate,
hvor vi så et veldrevet automationshus med en noget speciel
undervisningsafdeling – nemlig et komplet minimejeri. Tak til Klaus
Dam for et godt arrangement.

PROFINET-kursus
Vi har lavet en aftale med hollandske Procentec om at de kommer til
Danmark og laver et 2-dages kursus

Udsnit af PROFIBUS

”PROFINET Trouble Shooting and Maintenance”.
Danmarks stand på
Automatik 2008

Kurset afholdes den 24. – 25. oktober 2017 i Siemens’ afdeling i Vejle.
Lidt promovering på Silkeborg-konferencen har betydet, at 4 af de 20
pladser allerede er besat.
Se flere detaljer om kurset i medsendte flyer.
Sekretariatet modtager gerne tilmeldinger.
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