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Fra formanden

nyhedsbrev

September og oktober måneder har været en travl periode i
sekretariatet, idet PROFIBUS Danmark har haft to store
arrangementer, der nu er afviklet og endog med tilfredsstillende
gode resultater.

HI-messen 2017

”

Først i september fik vi af Herning Hallerne tilbudt en anden
udformning af standen. Vi fik lidt større areal – fra 15 m2 til 16 m2,
men det væsentlige var, at vi fik i alt 10 meter facade. Det betød, at
vi måtte ændre indretning og få produceret 4 meter facadebånd
mere.
TEC, Ballerup
Vi fik således en rigtig god og synlig stand og med en fin
beliggenhed i Hal E. Desværre havde vores genbo på messen
(Festo) en opstilling, der tiltrak sig lidt for meget opmærksomhed, så
mange gæster kom til at dreje væk og vende ryggen mod vores
stand. Læring af det er, at vi må prøve at skaffe os en lille gimmic,
der bevæger sig, og som støjer lidt, og dermed virker som blikfang
for både øjne og ører. Hvis I, der nu læser dette, har noget, der vil
være velegnet, og som vi kan låne, så kontakt os gerne.
Men alligevel havde vi totalt set en god messe. Lærling Philip fra
DI-teknik fik en hel del snak og viste programmering af PROFINET
og IO-Link til mange interesserede. Vores fem udstillende
medlemmer havde også en del interesserede besøgende.
Næste år ses vi igen til Automatik 2018 i Brøndby Hallen 11. – 13.
september 2018.

PROFINET-kursus

Sidst i oktober gennemførte vi kurset ”PROFINET Troubleshooting
and Maintenance” i Vejle. På grund af kraftigt støjende
byggearbejder på den oprindelige adresse måtte kurset i sidste
øjeblik flyttes til Hotel Hedegården, hvor vi var heldige at finde et
velegnet og ledigt kursuslokale. Underviseren fra Procentec i
Udsnit
PROFIBUS
Holland gjorde et godt stykke arbejde, hvilket kunne
sesafud
af
stand
på
evalueringsresultaterne fra de 20 deltagere, som Danmarks
næsten alle
havde
Automatik
2008
givet topkarakterer til både kursusindhold og underviser. Kun ét
minus var der – der var for mange deltagere om de fire kufferter, der
skulle bruges til de praktiske øvelser.
Disse to var således årets sidste arrangementer i PROFIBUS
Danmark, men lige straks tager vi fat på at fastlægge næste års
aktiviteter for medlemmer af PROFIBUS Danmark og måske andre
interesserede.
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