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PI Sweden håller årsmöte 25/3 hos Siemens i Solna

Efter två år med enbart digitala möten kan vi nu hälsa alla intresserade av PROFIBUS/PROFINET välkomna till ett
årsmöte där vi träffas hos Siemens i Solna. Kontakta oss om du är intresserad även om du ännu inte är medlem.
Efter ännu ett aktivt år har föreningen fått flera nya medlemmar och vi är större än på många år.
Intresset för industriell kommunikation är stort och vi samlar de viktigaste teknikerna för detta under ett tak.
PROFIBUS, PROFINET, IO-Link, omlox och i samarbete med andra organisationer: OPC UA, Ethernet-APL, TSN,
SPE, MTP, 5G.

PI Sweden – så mycket mer än PROFIBUS
Från början handlade det enbart om PROFIBUS och dess profiler DP, PA, Safe, Drive, Energy...
Sedan kom PROFINET och utvecklingen med Industri-4.0 i fokus tog fart. Idag omfattar det följande områden:
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Internationella nyheter
Marknadsför ditt företag internationellt med PI, PROFIBUS/PROFINET International!
Mässor, webinar och annan marknadsföring där vi
alla kan träffas både producenter och kunder.
Nu händer det!
Ni som har produkter och tjänster för PROFIBUS,
PROFINET mm. har nu chansen att delta i
internationella mässor.
Och alla ni andra kan besöka oss.
Klicka på marknadsföringsprogrammet här bredvid för
att få reda på mer eller gå in på:

Marketing program 2022

PROFINEWS

PROFINEWS fram till nummer 210
Som nyhetsbrev i email kommer PROFINEWS ut en gång i månaden. Som APP uppdateras den ständigt med
aktuella nyheter.

Information Models: Defining Data and Relations
Välkommen till 2022. När allt större mängder
tillverkningsdata används på IT-nivå, växer utmaningen att
enkelt komma åt, samla in och bearbeta dessa data. För att
klara den utmaningen behövs uppenbart
informationsmodeller och det blir ett av PI:s fokus de
närmaste åren.
Läs mer.

omlox: Enabler of Sustainable Production
Hållbarhet är ett viktigt ämne som många företag
engagerar sig just nu. En av grundpelarna är effektivt
användande av utrustning och resurser. Spårningsteknik
för att lokalisera produktionsdelar, verktyg och mobila
maskiner bidrar väsentligt till att de används mera
effektivt.
Läs mer.

10BASE-T1L Ethernet Standard – Questions
Answered
Vad är 10BASE – T1L egentligen?
Vilka fördelar erbjuder denna teknologi och varför är det
en ny standard?
Vad betyder 10BASE – T1L?
Kan jag också skicka energiförsörjning via
tvåtrådsleningen?
Lär dig grunderna och mer i denna artikel.
Läs mer.

Two Upcoming PI Webinars: 6:e och 19:e April
Anslut till PI International webinar onsdagen den 6:e april
”Technologies for the Digital Transformation” som går två
gånger samma dag för att täcka alla tidszoner.
Sedan kan du även ansluta till ett PI North America
webinar tisdagen den 19:e april för att få svar på dina
”Top 7 PROFINET frågor” från vår PROFINET-expert i
denna Q&A-typ av onlinediskussion.
Läs mer.

Nya händelser
Kompetens- och träningcenter har blivit ADEPTOR
Från den 1:a januari 2022 ingår vårt kompetens och trainingcenter, Nortelco Electronics, i Adeptor med huvudkontor i
Bergen och Sverigekontor i Kungälv.
Nyckelperson på tekniska sidan är fortfarande norrmannen Kai Atle Myrvang och i Sverige stöds han av Björn Franzen.
Nu med covidrestriktionerna i huvudsak borta är aktiviteterna i gång. Felsökning i anläggningar efterfrågas redan och
utbildningarna är i full gång sedan januari.
Efter sommaren introducerar vi kurserna ”PROFINET design och installation” och ”PROFINET felsökning och underhåll”.
Båda blir endagarskurser och läggs dagen efter varandra, så man kan välja att gå en eller båda.
Kurser planeras i Kristianstad, Karlstad, Gävle, Göteborg, Västerås och Jönköping.
Hör av dig så berättar vi gärna mer!
kai-atle.myrvang@adeptor.no
Läs mer.

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 SE.profibus.com och i PROFINEWS
PI Sweden

