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Arrowhead at IEEE IECON 2016   
Europas största automationsprojekt, Arrowhead, deltar i IEEE IECON 2016 i Florence, 
Italien, 24-27 oktober.  

 

Projektet Arrowhead startade i mars 2013 och når snart sin slutpunkt. Under de senaste åren har 78 
partners bidragit till att försöka lösa utmaningen att möjliggöra interoperabilitet och integrabilitet 
av tjänster som tillhandahålls av IoT-enheter. Resultatet är Arrowhead Framework, en 
teknologiplattform för IoT-automation i lokala moln. 

–Arrowhead Framework är smart, flexibelt och dynamiskt och har samtidigt IoT-interoperabilitet. 
Arrowheadtekniken har haft stor inverkan på europeisk automation: ett tiotal produkter har släppts, 
tre företag har startats och tekniken har plockats upp av flera stora EU-projekt. Vår styrka har varit 
vår storlek och det faktum att många industriella partners har deltagit, säger professor Jerker 
Delsing, koordinator för Arrowheadprojektet. 

Jerker Delsing är en av huvudtalarna under IEEE IECON 2016: From IoT to production 
automation. Han agerar också moderator under sessionen Automation systems – IoT components 
and System of Systems integration på Industry Forum. Representanter från några av Arrowheads 
partners, Schneider Electric, Valmet och Midro, kommer att delta i nämnda session.  

Jerker Delsing och professor Valerij Vyatkin, anordnar även en special session på temat Cloud 
Based Automation Technologies and Applications. Dessutom kommer 25 automationsapplikationer 
som alla använder Arrowheadteknik, att demonstreras i Arrowheads demomonter. 

 

För mer information, kontakta Arrowhead koordinator, Jerker Delsing, jerker.delsing@ltu.se, 
telefon: 0046 70626 1937. 

 

 

 

Om Arrowhead: 

Arrowheads vision är att möjliggöra samverkande automation baserade på Internet of Things. 
Arrowheads framework består av vad som behövs för att utforma, implementera och driftsätta ett 
Arrowheadkompatibelt system. Arrowheadprojektet startade i mars 2013 och ska pågå i fyra år. I 
projektet deltar 78 partners, både universitet och företag inom automationsindustrin. Den totala 
budgeten är 69 miljoner euro.  

 

Läs mer på www.arrowhead.eu 

ARTEMIS Innovation Pilot Project: Arrowhead 
THEME [SP1-JTI-ARTEMIS-2012-AIPP4 SP1-JTI-ARTEMIS-2012-AIPP6] [Production and Energy System Automation Intelligent-Built environment and urban 
infrastructure for sustainable and friendly cities]. The research leading to these results has received funding from the ARTEMIS Joint Undertaking and from the 
national programs/funding authorities. 
Grant agreement no: 332987.  Project Coordinator: Professor Jerker Delsing | Luleå University of Technology 

 


