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W dniach 9 i 10 stycznia br. w Tomaszowicach koło Krakowa 
odbyła się tegoroczna, czwarta już konferencja organizacji 
Profibus PNO Polska. Mająca swoją siedzibę w Gliwicach 
organizacja powstała, aby realizować i popularyzować 
otwarty standard komunikacji i sterowania, jakim jest 
PROFIBUS, a od niedawna również PROFINET.  
Obecnie w organizacji zrzeszonych jest 20 firm  
i instytucji, a liczba ta stale rośnie. Jednostką nadrzędną 
organizacji jest międzynarodowa organizacja PI  
(Profibus & Profinet International).

 

Uczestnicy konferencji mieli oka-
zję wysłuchać i obejrzeć prezenta-

cje zarówno przedstawicieli jedno-
stek akademickich, tj. Politechniki 
Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i nie-
mieckiej Fachhochschule Ingolstadt, 
producentów: Siemens, Controlmati-
ca ZAP-PNEFAL, METRONIC, jak  
i biur inżynieryjnych, czyli firm: HI-
-TRON, INEE, POLYCO, SIMLO-
GIC oraz INTEX. Dwie ostatnie fir-
my posiadają – obok firmy SIEMENS 
– status centrum szkoleniowego or-
ganizacji. Specjalnością firmy SIM-
LOGIC są układy napędowe. Firma 
INTEX natomiast to akredytowana 
jednostka PROFIBUS INTERNA-
TIONAL COMPETENCE CENTER 
w zakresie Profibus DP, a wkrótce 
Profibus PA oraz PROFInet. 

Tematyka prezentacji obejmowała m.in. diagnostykę Pro-
fibusa DP i PA, wdrożenia nowych produktów dedykowa-

nych do sieci Profibus i Profinet, archiwizację danych i za-
rządzanie ww. sieciami w połączeniu z serwerami OPC oraz 
projekty studenckie i plany współpracy środowiska akade-
mickiego z przedsiębiorstwami.

W tym roku wręczone zostały rów-
nież dyplomy dla nowych członków 
organizacji. Wśród nich znalazła się 
firma INEE, oferująca m.in. rozwią-
zania i urządzenia dla profibusowych 
oraz ethernetowych sieci przemysło-
wych. Stanowisko firmy przyciągało 
uwagę gości przez całe dwa dni trwa-
nia konferencji, wzbudzając ogólne 
zainteresowanie. Prezentowane moż-
liwości tworzenia sieci przemysło-
wych, zarówno w oparciu o Ethernet, 
jak i o Profibus, oraz sposoby zarzą-
dzania takimi sieciami zaowocowały 
licznymi pytaniami ze strony odwie-
dzających, z których żadne nie zosta-
ło bez odpowiedzi. Duża wymiana da-
nych kontaktowych i wiedzy w posta-
ci materiałów informacyjnych, a także 
niemal nieustające dyskusje pomiędzy 

przedstawicielami różnych przedsiębiorstw przybyłych do 
Krakowa, sugeruje, iż opracowany już ponad 10 lat temu i li-
czący ponad 20 milionów węzłów na całym świecie standard 
PROFIBUS cieszy się wciąż niemałą popularnością i nadal 
rokuje spore nadzieje na przyszłość, mimo stopniowego wy-
pierania go przez następcę, czyli Profinet.

Pewną niszą natomiast można by nazwać obszar zastoso-
wań, w jaki celnie trafia firma INEE, zaskakując niespoty-
kanymi gdzie indziej rozwiązaniami, które często „ratują” 
bądź to działy utrzymania ruchu, bądź całe fabryki przed 
problemem zakupu, a przede wszystkim wymiany drogie-
go sprzętu na nowszy, kompatybilny z nowymi protoko-
łami. Możliwości takich „ewakuacyjnych” wyjść z sy-
tuacji na forum uczestników konferencji zaprezentował 
założyciel i główny „motor napędowy” firmy – Marcin 
Szendzielorz, demonstrując na przykładzie inteligentne-
go konwertera o nazwie Echolink, jak niewiele potrzeba 
nakładów sił i środków, aby do sieci Profibus podłączyć 
archaiczny już dziś sterownik SIMATIC S5 marki SIE-
MENS. Reprezentanci firmy SIEMENS obecni podczas 
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prezentacji nie kryli uznania dla producenta konwertera 
i pomysłu na jego wykorzystanie.

Umożliwiając swoim klientom np. łączenie kilku pojedyn-
czych urządzeń, ich grup, a nawet całych sieci o odmien-
nych protokołach w jedną, wspólną i co najważniejsze łatwo 
zarządzalną, stabilną całość, firma INEE wychodzi naprze-
ciw producentom, automatykom oraz w ramach współpracy 
również innym integratorom, dając im do ręki pewne, goto-
we, a co ważniejsze niedrogie rozwiązanie. 

Przewodniczący konferencji i prezes organizacji w jed-
nej osobie, Dariusz Germanek, poinformował uczestni-
ków o przyszłorocznych planach organizacyjnych i finan-
sowych, z których jasno wynika, że organizacja będzie 
się dalej dynamicznie rozwijać i poszerzać obszar swojej 
działalności.

Konferencja zgromadziła ponad 60 osób z różnych zakąt-
ków Polski oraz gości zagranicznych. Uczestnicy reprezen-
towali m.in. działy planowania, produkcji oraz szkoleń.

Pozytywne opinie zarówno zrzeszonych członków, jak i ob-
serwatorów tej i poprzednich konferencji, zaowocowało decy-
zją o wpisaniu do kalendarza na 2009 r. kolejnej, piątej konfe-
rencji Profibus PNO Polska.
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