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Fra formanden

Velkommen tilbage ….
De fleste af os har nu forladt liggestolene på stranden og har en brugt
ferie med hjem i bagagen. For os, der er blevet i Danmark, blev det
dog ikke til badeferie i år, men der er jo også mange andre måder at
lade op på.
2. halvår er allerede godt i gang, og vi i PROFIBUS Danmark ser frem
mod to omfattende arrangementer, hvoraf det første er….

HI-messen 2017

”

Messen afholdes i Messe Center Herning i dagene 3., 4. og 5. oktober
2017.
TEC, Ballerup
Vores stand har en super beliggenhed på ”første parket” i hal E, som
ligger lige inden for hovedindgangen. Standen ligger lige neden for
højre trappe, når du kommer ind ad hovedindgangen og fortsætter lige
ud til hal E. Nem at finde og meget synlig. Hvad mere kan vi ønske os?
Jo, mange besøgende.
Vi har 5 udstillere: Bihl & Wiedemann, IFM, Siemens, ProSaiCon og
GreenMatic – og så er vi der naturligvis selv og forsøger at hverve nye
medlemmer til foreningen.
Hvis din virksomhed også skal præsenteres på PROFIBUS Danmarks
stand, kan det nås endnu, hvis du er hurtig til at bestille plads.
Igen i år har vi Philip (lærling fra DI-Teknik) med til at bevise, at selv en
lærling kobler forskellige udstyr sammen på PROFIBUS og PROFINET
som den letteste sag i verden. Og det kommer vel og mærke til at
fungere!
En nyhed på standen er firmaet IFM, der viser forskellige sensorer og
aktuatorer med serielle IO-link-interface samt tilhørende
mastermoduler. IO-Link er endnu ikke er meget anvendt, men
systemet er særdeles velegnet på bl.a. maskiner og anlæg, hvor man
er interesseret i at få flere informationer end blot signalstatus fra en
sensor.
Det andet af vores arrangementer i efteråret er …..

PROFINET-kursus

Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
Automatik 2008

Vi har lavet en aftale med hollandske Procentec om at de kommer til
Danmark og laver et 2-dages kursus
”PROFINET Trouble Shooting and Maintenance”.

Nåede du det ikke – så gå ikke i panik!
Vi arbejder i øjeblikket på at skabe nye kursustilbud, som vi forventer
at kunne starte op til foråret.
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