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PI Sweden
Årsmöte i PI Sweden ekonomisk förening
Fredagen den 20:e mars klockan 11.00
är det årsmöte i PI Sweden.
Årsmötet hålls hos Malthe Winje Automation på
Bergkällavägen 34 i Sollentuna.
Både medlemmar och alla andra intresserade är
välkomna.

Internationella nyheter

PROFIBUS&PROFINET International ställer ut på Hannovermässan 20-24 april
Live-demo, föreläsningar och mängder med produkter. I montern ställer många av medlemsföretagen från hela
världen ut sina produkter. Mer än hälften av våra svenska medlemsföretag i PI Sweden har produkter från sina
moderbolag i montern. Läs mer.

PROFINEWS

PROFINEWS fram till nummer 185
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut var tredje vecka. Som APP uppdateras den ständigt med
aktuella nyheter.

30 years of PI
Ur ett forskningsprojekt skapades PROFIBUS och i december 1989 bildades Profibus
användarorganisation, som numera heter PI, PROFIBUS&PROFINET International.
Karsten Schneider
Läs mer.
ordförande PI

PROFINET: The World’s Leading Industrial Ethernet Solution
Med nästan 30% marknadsandel är PROFINET den största lösningen för industriellt Ethernet.
Diagrammet visar en marnadsundersökning från 2018 gjord av IHS Markit | Technology, en del av Informa Tech.
Läs mer.

Beyond the Basics: PROFINET Optional Features
Lär dig mer om allt PROFINET kan t.ex. Device Redundancy, Shared Device, Dynamic Reconfiguration, Fast
Startup, iPar Server och mera.
Läs mer.

Change is the Essence of Progress
Det kvittar om OPC UA, MQTT, OPC Companion Specifications ellr NOA shaped PA-DIM datamodeller är på
väg, de behöver alla digitala data från fältenheter, givare, mätvärden, konvertrare, proxies osv. Och var är alla
dessa anslutna till? Ett PROFINET nätverk!
Joachim Czech
Läs mer.
Ledare för PA Marketing
workgroup PI

Reliable Remote Monitoring Keeps Well Sites Productive
Roughneck Equipment tillhandahåller ett brett sortiment av utrustning och leverans av kemikalier till olja och gas
producenter. Med PROFINET har de mer kontroll, diagnostik och felsökning på en kabel och därtill mer flexibilitet
och till lägre kostnad.
Läs mer.

Tech Tips, New Products, Regional News, Member News
Dessa är återkommande rubriker. Speciellt Tech Tips rekommenderas om man vill veta lite
mer om olika delar av PROFINET/PROFIBUS och IO-Link-tekniken.
Till exempel:
In with the New, Out with the Old [Tech Tip]
What are PROFINET I&M Records? [Tech Tip]
Direktlänk till PROFINEWS: http://www.profinews.com

Nya produkter

PRO COM IO-LINK från Weidmüller
Med Weidmüllers IO-Link modul kan både PROtop spänningsförsörjning och topGUARD lastövervakare
kommunicera via IO-Link.

PRO COM IO-Link ger
• Transparent dataöverföring
• Fjärrstyrning och parametrering
• Enkel plug-in
Hemsida Weidmüller

Medlem i PI Sweden?
Är ditt företag medlem? Om inte klicka här och anmäl er.
Som medlem har ni stora fördelar.
Har ni produkter eller tjänster för PROFIBUS/PROFINET kan ni presentera ert företag
och era produkter på vår hemsida och i den internationella produktguiden. Vill ni ha
teknisk dokumentation får ni en inloggning och ett lösenord till den internationella
hemsidans nerladdningssida.
Mera nyheter om PROFIBUS och PROFINET
finner du på vår hemsida www.profibus.se och i PROFINEWS
PI Sweden

