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komunikační systémy

Seminář Profinet a bezdrátová komuni-
kace se uskuteční 1. prosince 2010 od 9 ho-
din v hotelu Top Hotel Praha. Pořadatelem je 
organizace Profibus CZ, která je zástupcem 
organizace Profibus & Profinet International 
(PI) pro Českou republiku. Jde o další ze se-
minářů pro odbornou veřejnost zaměřených 
na komunikační systémy Profibus a Profinet. 
Jako vždy bude seminář rozdělen na obecněj-
ší přednáškovou část, ve které vystoupí od-
borníci z ČVUT a PI, dále na část věnovanou 
konkrétním příkladům použití, které předsta-
ví členové organizace Profibus CZ. 

Přednášková část bude věnována bezdrá-
tové komunikaci v průmyslovém prostředí. 
Nejprve bude toto téma vysvětleno v obec-
nější rovině a následně se přednášející kon-
krétně zaměří na možnosti komunikace v re-

Seminář Profinet a bezdrátová komunikace
álném čase (realtime) a na použití bezpeč-
nostního profilu (ProfiSafe) na sítích WLAN 
s protokolem Profinet. Z témat semináře lze 
dále upozornit např. na spolehlivou komuni-
kaci mezi jednotlivými přístupovými body 
v průmyslovém prostředí s množstvím zdro-
jů rušení pomocí funkce Rapid Roaming, na 
přednášky o možnosti výstavby sítí WLAN 
a o související legislativě nebo o možnostech 
použití profilu ProfiSafe atd. 

Pro členy organizace Profibus CZ je účast 
na semináři bezplatná, pro ostatní je účastnic-
ký poplatek 890 Kč.

Podobné semináře pořádá Profibus CZ 
dvakrát ročně a dosud se každého z nich zú-
častnilo více než 50 posluchačů převážně 
z řad uživatelů nebo integrátorů systémů Pro-
fibus a Profinet. Semináře jsou příležitostí se-

známit se s aktuálními pokroky, příklady ře-
šení a realizovanými projekty v dané oblasti 
a také se setkat se odborníky v tomto oboru.

Profibus CZ je zástupce organizace Profi-
bus & Profinet International (PI) pro Českou 
republiku. PI má celosvětovou působnost, 
sdružuje více než 3 000 členů a prostřed-
nictvím svých technických výborů a pra-
covních skupin zajišťuje další vývoj komu-
nikačních systémů Profibus a Profinet, aby 
co nejvíce odpovídaly požadavkům a potře-
bám uživatelů.

Více informací o programu a přihlášku na 
seminář lze nalézt na webových stránkách 
organizace Profibus CZ – www.profibus.cz.

Pavel Burget, 
Profibus CZ

www.profibus.cz    centrum.profibus.cz

Pořádáme jednodenní semináře:

ProfiSafe a bezpečnost v automatizaci (safety)
PROFINET
Diagnostika a údržba sítě PROFIBUS
Zkušenosti z realizovaných aplikací PROFIBUS & PROFINET

Členové mohou zdarma prezentovat své výrobky a služby 
na pořádaných seminářích.

ZDARMA 
pro členy

Nejbližší seminář:

PROFINET A BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE
1. prosince 2010 od 9 hodin
v hotelu TOP Hotel Praha
Přihláška a více informací na www.profibus.cz

více než 20 let v oblasti průmyslové a procesní automatizace

Pořádáme jednodenní i vícedenní kurzy:

kurzy s mezinárodními certifikáty PROFIBUS Certified Engineer 
a PROFIBUS Certified Installer – seznam absolventů těchto kurzů 
je na www.profibus.com

PROFINET IRT – princip, diagnostika, aplikace 
pro řízení pohonů

Poskytujeme:

měření sítí PROFIBUS DP i PA, PROFINET
podporu při vývoji zařízení PROFIBUS a PROFINET
podporu při certifikaci zařízení PROFIBUS a PROFINET

Využijte možnost prezentovat své aktivity v rámci silné 
mezinárodní organizace.

Sleva 30% na členský poplatek pro nové členy, 
kteří podají přihlášku do 31. 12. 2010.

15 % SLEVA
pro členy

30 % SLEVA
pro nové členy

15 % SLEVA
pro členy

ČVUT v Praze,
Fakulta 
elektrotechnická

Profibus CZ organizace se silným zázemím
Zástupce mezinárodní organizace PROFIBUS & PROFINET International pro Českou republiku
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