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Centrum szkoleniowe firmy Turck

Firma Turck dysponuje na terenie swojej siedziby
w Opolu centrum szkoleniowym o powierzchni
100 m2. Na potrzeby szkoleń udostępnionych
zostało 8 stanowisk, które umożliwiają przetestowanie całego przekroju oferowanych produktów.
Dwa z nich poświęcone zostały tematyce
techniki sieciowej: Profibus-DP oraz Multiprotocol (Ethernet). Kolejne wyposażono w sprzęt
do badania technologii HF oraz bramę RFID
do testowania systemów UHF oraz aplikacji
logistycznych. Do dyspozycji jest również stanowisko aplikacji procesowej do testowania
technologii I/O-link, jak również zestaw umożliwiający jednoczesne badanie do czterech rozwiązań z zakresu kontroli prędkości obrotowej.
W przypadku szczególnego zainteresowania
aplikacjami z zakresu automatyki procesowej
na osobnym stanowisku można zbadać pełną

funkcjonalność i możliwości, jakie daje system
zdalnych I/O excom. Nie zabrakło również zestawów szkoleniowych z zakresu komunikacji bezprzewodowej, czujników wizyjnych, systemów
bezpieczeństwa maszyn czy nowoczesnych rozwiązań z zakresu, dynamicznie rozwijającej się
w ostatnich latach, techniki oświetleniowej LED.
Ponadto w celu maksymalizacji efektywności przeprowadzanych szkoleń stworzone
zostały dwie miniaturowe linie przemysłowe, na
których zaimplementowano kompletne rozwiązania na bazie komponentów firmy Turck.
Pozostałe stanowiska szkoleniowe mają
charakter modułowy, co zwiększa ich mobilność
i pozwala na tworzenie różnych konfiguracji
szkoleniowych, a także umożliwia przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń bezpośrednio u
klienta.
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100-0

Czujniki przemysłowe
J
J
J
J
J
J
J

Kurs wprowadza w tajniki doboru właściwych czujników w zależności od wymagań aplikacji. W trakcie kursu omawiamy:
J
Teoria - zasada działania najpopularniejszych czujników
		
przemysłowych: zbliżeniowe (indukcyjne, pojemnościowe),
		
optyczne, ultradźwiękowe, ciśnienia i temperatury
J
Wskazówki praktyczne doboru czujnika do aplikacji - tryb
		
pracy, standardy wyjść, sposoby montażu itp.
J
Ćwiczenia praktyczne - symulacja warunków przemysłowych,
		
konfiguracja, parametryzacja na przykładzie czujników
		
optycznych, zbliżeniowych, ciśnienia i temperatury.

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Teoria
Podstawy działania
Czujniki - przegląd
Ciśnienie i temperatura
Czujniki optyczne
Konfiguracja
i parametryzacja przez PC
Symulacja

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna
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100-1

Pomiar i detekcja przemieszczeń liniowych
i kątowych
J
J
J
J
J
J

Techniki detekcji położenia liniowego, kąta obrotu, nachylenia w teorii i praktyce:
J
Teoria - przegląd technik pomiarowych z naciskiem na pomiar
		
położenia liniowego, kątowego i nachylenia.
J
Liniały i inklinometry - przegląd rozwiązań, parametryzacja
		
czujników w środowisku PACTware, warsztaty praktyczne.
J
Pomiar kąta obrotu - przegląd rozwiązań w zakresie pomiaru
		
kąta obrotu (czujniki indukcyjne, enkodery optyczne
		
i indukcyjne), parametryzacja czujników w środowisku
		
PACTware, warsztaty praktyczne
J
Symulacja pracy w oparciu o praktyczne przykłady,
		
wspólna analiza uzyskanych wyników pomiarowych.

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

Teoria
Liniały
Inklinometry
Czujniki obrotu kąta
Enkodery
Pomiar prędkości
obrotowej

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna
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200-0

Podstawy iskrobezpieczeństwa
J
J
J
J

Szkolenie zawiera omówienie następujących zagadnień:
J
Zagrożenie wybuchem - czyli teoretyczne podstawy
		
wyjaśniające warunki prowadzące do eksplozji i sposoby ich
		
zapobiegania, klasyfikacja stref, znakowanie urządzeń itd.
J
Ustawy, dyrektywy - omówienie norm prawnych regulujących
		
ochronę przeciwwybuchową
J
Rodzaje i zapobiegawcze środki ochrony - rodzaje ochrony ze
		
szczególnym naciskiem na „iskrobezpieczeństwo”
J
Zapewnienie iskrobezpieczeństwa - przegląd dostępnej
		
aparatury i architektury (separatory iskrobezpieczene, remote
		
I/O do Ex, sieci typu filedbus)

Czas trwania

4 godziny

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Teoria
FDT/DTM
Separatory
iskrobezpieczne
Sieci przemysłowe
w aplikacjach Ex

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
brak
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300-0

Sieci komunikacyjne - podstawy
J
J
J
J
J
J
J
J

Kurs stanowi przewodnik po sieciach komunikacyjnych. Dostarcza szczegółowej wiedzy wprowadzając pojęcie protokołu sieciowego, topologii sieciowej,
omawia jej różne rodzaje z uwzględnieniem aktualnie stosowanych rozwiązań w
przemyśle.
J
W trakcie kursu wprowadzamy pojęcie modelu ISO/OSI, który
		
stanowi wzorzec dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych.
J
Omawiamy po kolei warstwę fizyczną, warstwę łącza danych
		
na warstwie aplikacji kończąc. Na tej bazie dokonujemy przeglądu
		
najważniejszych protokołów komunikacyjnych
J
Analizujemy różnice wskazując możliwe zastosowania każdego z nich
J
Porównujemy najważniejsze protokoły Ethernet’owe (Modbus-TCP,
		
Ethernet/IP oraz PROFINET) obecne w przemyśle. Omawiamy
		
technologię Multiprotocol
J
Teorię uzupełniają praktyczne ćwiczenia w środowisku I/O-ASSISTANT
		
3 w oparciu o stanowisko demonstracyjne.
Omówiona zostaje również diagnostyka modułów i ich zachowanie w
przypadku pojawienia się problemów. W tym kontekście również wprowadzamy
i wyjaśniamy kluczowe pojęcia aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tworzonej
sieci.

Czas trwania

4 godziny

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

Model OSI - opis
standardu
Protokół komunikacyjny
Topologia sieci
RS232, RS422/485,
Modbus RTU/ASCII
Ethernet przemysłowy
PROFIBUS
CAN i sieci pokrewne
i inne

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna
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300-1

Sieci komunikacyjne - Profibus i Ethernet
J
J
J
J

Kurs wprowadza w tajniki sieci Profibus-DP i Ethernet, dostarcza podstawowych
informacji na temat ich budowy oraz możliwości integracji. W trakcie kursu
omawiamy następujące tematy:
J
Profibus-DP; opis protokołu, struktura sieci, model komunikacji,
		
warstwa fizyczna, warstwa liniowa, protokół komunikacyjny,
		
standard FMS/PA
J
Parametryzacja, konfiguracja systemu Profibus-DP
		
w środowisku PACTware
J
Integracja stacji I/O z nadrzędnym systemem sterowania PLC
J
Diagnostyka Profibus-DP
J
Ethernet: technologia Multiprotocol (PROFInet, Ethernet/IP,
		
Modbus-TCP)
J
Parametryzacja, konfiguracja stacji Ethernet w środowisku
		
PACTware
J
Integracja z nadrzędnym systemem sterowania PLC (Siemens,
		
TX500)
J
Diagnostyka Multiprotocol

Czas trwania

12 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Profibus-DP
Ethernet
Multiprotocol
Webserver

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej
i sterownikach PLC
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300-2

IO-Link - podstawy technologii
J
J
J
J
J

Kurs wprowadzający do nowoczesnego standardu komunikacyjnego dla inteligentnych czujników i elementów wykonawczych. W trakcie kursu omówione
zostaną następujące tematy
J
Technologia i korzyści - podstawy technologii IO-link, korzyści
		
wynikające z jej stosowania, wprowadzenie i omówienie
		
IO-link master: TBEN-S2-4IOL, TBEN-L5-8IOL, BLxx-4IOL
		
oraz SDPX-IOL4-0001
J
GSD - poziom 0: parametryzacja mastera IO-link z poziomu
		
pliku GSD
J
IOL_CALL - poziom 1: parametryzacja mastera IO-link przy
		
pomocy bloku funkcyjnego IOL_CALL
J
FDT/DTM - poziom 2: parametryzacja mastera IO-link przy
		
użyciu środowiska PACTware
J
Integracja - integracja technologii IO-link i symulacja działania
		
w różnych środowiskach sterowania: CoDeSys v3.5, TX500
		
oraz PLC

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

IO-link
GSD
IOL_CALL
FDT/DTM
Warsztaty praktyczne

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej
i sterownikach PLC
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301-0

ARGEE – programowalne moduły
kompaktowe
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Field Logic Controller
Multiprotocol
Industry 4.0
Ethernet, IO-Link, RFID
ARGEE FLOW
ARGEE PRO
Komunikacja z PLC
Komunikacja krzyżowa
Przykładowe aplikacje

Kurs wprowadza i rozwija ideę Field Logic Controller (FLC) w oparciu o technologię Multiprotocol. Dzięki niej moduły kompaktowe serii TBEN-S/L, BLcompact
oraz FEN20 oferują jeszcze wyższy poziom elastyczności w automatyce.
Zadania sterowania mogą być w tym momencie realizowane bezpośrednio na
maszynie lub obiekcie bez konieczności stosowania oddalonego PLC!
Do tego celu stworzono środowisko programistyczne ARGEE, które uruchamiane jest z poziomu przeglądarki www na dowolnym urządzeniu wspierającym
technologię HTML5 i JavaScript.

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej
i sterownikach PLC

W trakcie szkolenia omawiane są dostępne urządzenia FLC a uczestnik poznaje
jak wykorzystując dostępne funkcje wykonywać operacje sterowania, wykonywać operacje matematyczne, logiczne a także stosować liczniki, tajmery i
komunikować urządzenia FLC ze sterownikiem PLC.
Kurs obejmuje ARGEE w dwóch dostępnych wersjach środowiska: FLOW i PRO.
Poszczególne funkcje omawiane są na rzeczywistych przykładach.
Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!
Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu
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302-0

BLxx-PG-V3 – programowalne moduły
komunikacyjne
J
J
J
J
J
J
J
J

Multiprotocol
RFID
IO-Link
RS232, RS485
CoDeSys v3.5
Wizualizacja
Przykładowe aplikacje
Warsztaty praktyczne

Kurs jest wprowadzeniem do programowania w środowisku CoDeSys v3.5 i
obsługi programowalnych modułów serii BL20/BL67.
W trakcie kursu zostaną omówione:
J
Języki programowania zgodne z normą IEC (IL, LD, FBD, ST i SFC),
		
działanie samego edytora oraz dostępne funkcje
J
Przygotowanie modułów serii BLxx-PG do pracy pracy w środowisku
		
CoDeSys V3 (parametryzacja, ustawienia komunikacji)
J
Sterowanie; możliwości komunikacyjne i sprzętowe w oparciu
		
o praktyczne przykłady: RFID, IO-Link, systemy Pick-To-Light

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej i sterownikach PLC

Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu
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303-0

TX500 – sterowniki PLC z wizualizacją
J
J
J
J
J
J
J
J

Multiprotocol
RS232, RS485
CANopen
CoDeSys v3.5
TXVisuPro
Wizualizacja
Przykładowe aplikacje
Warsztaty praktyczne

Kurs jest wprowadzeniem do programowania w środowisku CoDeSys v3.5
i obsługi dotykowych paneli HMI z funkcją sterowania PLC.
W trakcie kursu zostaną omówione:
J
Języki programowania zgodne z normą IEC (IL, LD, FBD, ST i SFC),
		
działanie samego edytora oraz dostępne funkcje
J
Przygotowanie paneli serii TX500 do pracy w środowisku CoDeSys V3
		
(parametryzacja, ustawienia komunikacji)
J
Integracja panelu TX500 - sterowanie; możliwości komunika		
cyjne i sprzętowe w oparciu o praktyczne przykłady
J
Specyficzne właściwości sprzętowe paneli TX500 i ich
		
połączenie z pozostałymi modułami TURCK

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej
i sterownikach PLC

Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu
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304-0

TBEN-PLC – kompaktowy sterownik PLC
J
J
J
J
J
J
J
J

Multiprotocol
RS232/RS485
Modbus-RTU
CANopen
CoDeSys
Wizualizacja
Konwerter protokołów
Praktyczne przykłady

Przedmiotem szkolenia jest kompaktowy sterownik PLC.
Wyposażony w procesor ARM Cortex A8, 32 bit, 800 Mhz i system operacyjny
Linux może realizować funkcje sterowania jako master lub slave sieciach: Profinet,
Ethernet/IP, Modbus-TCP a także Modbus-RTU czy CANopen. Korzystając z
dwóch złączy COM sterownik może komunikować się z urządzeniami obiektowymi po RS232 lub RS485.
W trakcie szkolenia uczestnik pozna środowisko CoDeSys v3.5 wymagane do obsługi sterownika. Pozna praktyczne przykłady pracy modułu przy wykorzystaniu
dowolnego z obsługiwanych protokołów a także możliwości jakie niesie za sobą
stworzenie wizualizacji dostępnej z poziomu www.

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej i sterownikach PLC

Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu
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305-0

Hybrydowy moduł bezpieczeństwa
J
J
J
J
J
J

Bezpieczeństwo – wprowadzenie
Sygnały bezpieczne
Sygnały standardowe
IO-Link
Turck Safety Configurator
ProfiSafe, CIP Safety

Szkolenie jest omówieniem hybrydowego modułu bezpieczeństwa TBPN/TBIP
oraz wprowadzeniem do wykorzystania sieci przemysłowych (ProfiSafe, CiP
Safety) przy realizacji zadań zabezpieczenia urządzeń i maszyn.
W trakcie kursu omawiane jest środowisko Turck Safety Configurator i zalety
wynikające z możliwości realizowania zadań bezpieczeństwa bezpośrednio przy
maszynie.
Uczestnik pozna urządzenia stosowane w technice zabezpieczeń urządzeń i
maszyn a także w oparciu o praktyczne przykłady sprawdzi jakie są możliwości
konfiguracji modułu TBPN do pracy z wyłącznikami bezpieczeństwa (popularny „grzybek”), kurtynami bezpieczeństwa (pojedyncze i w kaskadzie) a także
zamkami bezpieczeństwa. Praktyczne przykłady uzupełnione są o komunikację
ze sterownikami safety (S7-1500/Compact GuardLogix) oraz standardowymi
(S7-300 i S7-1200).

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej
i sterownikach PLC

Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Turck sp. z o.o. | 45-836 Opole, ul. Wrocławska 115 | T +48 77 443 48 00 | F +48 77 443 48 01 | poland@turck.com | www.turck.com

306-0

Stacje I/O w strefach Ex
J
J
J
J
J
J

Kurs omawia systemy I/O przeznaczone do pracy w strefach Ex.
J
Krótki wstęp teoretyczny (podstawy iskrobezpieczeństwa)
J
Ogólna charakterystyka systemu excom
J
Integracja systemu I/O z PLC/DCS (SIEMENS (S7-300 /
		
CPU313C-2DP), SIEMENS (S7-300 / CPU315-2PN/DP), SIEMENS
		
(S7-1200 / CPU1214C), GE FANUC (RX3i)
J
Diagnostyka
J
HART over Profibus
J
Redundancja i hot-swapping

Czas trwania

8 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

System BL20
excom
FDT/DTM
HART
Integracja systemu z PLC
PB-XEPi

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o komunikacji cyfrowej i sterownikach PLC
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400-0

RFID - kurs podstawowy
J
J
J
J
J
J

Kurs obejmuje wprowadzenie do technologii identyfikacji radiowej RFID ze
szczególnym omówieniem teorii oraz norm regulujących pracę takiego systemu
w praktyce.
Zajęcia rozpoczynamy od omówienia dostępnych sposobów automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, datamatrix i inne). Następnie przekazujemy
gruntowną wiedzę na temat fizycznych podstaw działania RFID (częstotliwości
LF/HF/UHF) w ujęciu praktycznym, jak również w odniesieniu do aktualnie
obowiązujących norm i standardów.
Tematem kursu jest też szczegółowa analiza wpływu otoczenia na jakość
transmisji czyli w jakim stopniu środowisko w którym pracuje system RFID ma na
niego wpływ. Poruszone zostaną też kwestie właściwości materiału, polaryzacji
anteny, specyficzne warunki środowiskowe, montaż nośników danych i wiele
innych istotnych czynników stanowiących podstawę z punktu widzenia projektowania i integrowania systemów RFID.

Czas trwania

4 godziny

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Podstawy technologii
RFID
Regulacje, normy
i standardy
Częstotliwości RFID
- przegląd
Wpływ częstotliwości na
transmisję danych
Fizyczna natura
identyfikacji
Przykładowe aplikacje

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna

Turck sp. z o.o. | 45-836 Opole, ul. Wrocławska 115 | T +48 77 443 48 00 | F +48 77 443 48 01 | poland@turck.com | www.turck.com

401-0

RFID - kurs zaawansowany
J
J
J
J
J
J
J
J

Kurs zaawansowany dla integratorów prezentujący praktyczne wskazówki, jak
uruchomić system RFID w oparciu o programowalne stacje I/O, panele operatorskie serii TX500 a także sterowniki PLC.
Istotną częścią każdej aplikacji RFID jest bez wątpienia integracja z nadrzędnym systemem sterowania. Nie ma znaczenia, czy integracja zachodzi w
warstwie PLC czy w oparciu o systemy PC.
Programowalne moduły komunikacyjne są doskonałym elementem
pośrednim w obydwu systemach. W trakcie kursu nauczysz się jak z nich korzystać. Poznasz panel HMI serii TX500, który posiada bogaty zestaw możliwości
komunikacyjnych (Profinet-RT, Modbus-TCP, Ethernet/IP, CANopen, RS232/RS485).
Praktyczne przykłady zilustrują różnice pomiędzy integracją w oparciu o protokół
uniwersalny w modułach kompaktowych TBEN-S/L oraz karty systemów modułowych: 2RFID-S i 2RFID-A.
Do dyspozycji kursantów dostępne są sterowniki:
J
SIEMENS (S7-300/ CPU313C-2DP i CPU315-2PN/DP)
		
oraz (S7-1200/ CPU1214C)
J
GE FANUC (RX3i)
J
Panele dotykowe serii TX500 w różnych konfiguracjach
		
komunikacyjnych
Możliwa jest integracja systemu RFID z PLC uczestnika!
Prosimy o przyniesienie własnego laptopa!
Czas trwania

12 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

Moduł uniwersalny
TBEN S/L
2RFID-S, 2RFID-A
CoDeSys / BLxx-PG
Windows, Linux, OPC UA
TX500
PLC
Multitag
Bus mode

Grupa docelowa:
projektanci, integratorzy systemów
Wymagania wstępne:
kurs „400-0 RFID - kurs podstawowy”
lub znajomość podstaw systemów
RFID
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500-0

Przemysłowa analiza obrazu
J
J
J
J
J
J

Czujniki a systemy wizyjne
Dobór zależnie od
aplikacji
Oświetlenie
Narzędzia analizy obrazu
Czytanie kodów 1 i 2D
Aplikacje

W trakcie zajęć przedstawiona zostanie teoria stosowania czujników wizyjnych
wraz z omówieniem typów oświetleń do czujników i systemów wizyjnych.
W szczególności zostaną poruszone kwestie:
J
Oświetlenie - dobór odpowiedniego oświetlacza zależnie od
		
aplikacji
J
Czujnik wizyjny iVu - sposób programowania, opcje,
		
komunikacja, diagnostyka
J
Czujnik wizyjny VE - sposób programowania, opcje,
		
komunikacja, diagnostyka
J
Ćwiczenia praktyczne - testy realizowane za pomocą czujnika
		
wizyjnego iVu na odcinku linii produkcyjnej przy zastosowaniu
		
kilku różnych obiektów testowych.

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna

UWAGA! W trakcie zajęć możliwość przeprowadzenia testu na własnych produktach

Czas trwania

4 godziny

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Turck sp. z o.o. | 45-836 Opole, ul. Wrocławska 115 | T +48 77 443 48 00 | F +48 77 443 48 01 | poland@turck.com | www.turck.com

501-0

Bezpieczeństwo osób i maszyn
J

J
J

Teoria: normy
bezpieczeństwa
a aplikacje przemysłowe
Sterownik bezpieczeństwa
SC/XS26
Kurtyny i inne urządzenia
bezpieczeństwa

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu urządzeń bezpieczeństwa
stosowanych w aplikacjach ochrony osób i maszyn.
Poruszane zagadnienia:
J
Teoria - podstawowe normy bezpieczeństwa i ich znaczenie
		
w odniesieniu do komponentów bezpieczeństwa oraz ich
		
zastosowania
J
Programowanie sterownika bezpieczeństwa SC/XS26 		
możliwości konfiguracji, dostępne funkcje, obsługiwane
		
urządzenia (wraz z zajęciami praktycznymi)
J
Kurtyny bezpieczeństwa z mutingiem - omówienie dostępnych
		
trybów pracy oraz możliwości konfiguracji
J
Podłączenie urządzeń bezpieczeństwa - zajęcia praktyczne
		
przy podłączeniu różnych komponentów (przyciski E-stop,
		
wyłącznik magnetyczny, kurtyna bezpieczeństwa itp.)
		
do SC26/XS26

Czas trwania

12 godzin

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna
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501-1

Wymagania zasadnicze i minimalne
w odniesieniu do norm i dyrektyw UE
J

J

Szkolenie podzielone jest na dwa bloki (z opcją rozwinięcia danego zagadnienia):
Producenci:
J
Idea Europejskich Dyrektyw „Nowego Podejścia”
J
Definicje związane z wprowadzaniem produktów (maszyn) do obrotu
		
i różnice między wprowadzeniem do obrotu, a oddaniem do użytku
J
Omówienie procesu oznakowania maszyny znakiem „CE” – od koncep		
cji projektu, przez wytworzenie i walidację, po wystawienie Deklaracji
		
Zgodności WE
J
Odpowiedzialność prawna producentów maszyn za produkty wpro		
wadzane do obrotu
Użytkownicy:
J
Dyrektywa Narzędziowa oraz jej odniesienie do maszyn, jako narzędzia
		
oddawanego w użytkowanie
J
Omówienie pojęcia „wymagań minimalnych”
J
Obowiązki użytkownika maszyn w zakresie ich utrzymania w całym
		
cyklu życia maszyny
J
Różnice między wymaganiami zasadniczymi, a wymaganiami
		
minimalnymi; dlaczego każda z maszyn (zarówno stare, jak i nowe
		
oznaczone znakiem CE) muszą spełniać wymagania minimalne
J
Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych
J
Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn za narzędzia
		
oddawane do eksploatacj pracownikom
Czas trwania

16 godzin

Ile osób

Grupa min. 10 osób

Data

22-23.02, 26-27.04, 7-8.06, 6-7.09, 8-9.11

Cena

800 zł / osoba

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

Wymagania zasadnicze:
obowiązki producentów
maszyn w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia
Wymagania minimalne:
obowiązki użytkowników
maszyn w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

Partnerzy:

Turck sp. z o.o. | 45-836 Opole, ul. Wrocławska 115 | T +48 77 443 48 00 | F +48 77 443 48 01 | poland@turck.com | www.turck.com

503-0

Wireless - podstawy i kurs zaawansowany
J
J
J

Komunikacja radiowa 		
SureCrossTM
Zasady działania
i dostępne rozwiązania
Konfiguracja

Wprowadzenie do teorii komunikacji bezprzewodowej połączone z omówieniem dostępnych rozwiązań sieci SureCrossTM pracujących w różnych
topologiach i oferujących komunikację sygnałów różnego typu.
W trakcie kursu poruszane są następujące zagadnienia dotyczące komunikacji radiowej:
J
Topologia 1:1 - rozwiązania o niewielkim stopniu
		
skomplikowania; szybka, uproszczona konfiguracja; ćwiczenia
		
w podłączeniu czujników i sygnalizacji ich stanów po stronie
		
wtórnej
J
Topologia gwiazdy - system o wyższym stopniu
		
skomplikowania wymagający konfiguracji za pomocą PC;
		
obsługa sygnałów specjalnych: PT100, termopara, Namur,
		
M-gage itp.
J
Topologia MESH - bezprzewodowa komunikacja szeregowa
		
oraz Ethernet; omówienie konfiguracji i prezentacja
		
dedykowanego oprogramowania

Czas trwania

4 godziny

Ile osób

Grupa min. 3 osób

Data

Termin do ustalenia

Cena

250 zł / osoba / dzień

Miejsce

Centrum Szkoleniowe TURCK w Opolu

2018 | 01

Grupa docelowa:
każdy
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza techniczna
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28 oddziałów i ponad
60 przedstawicielstw na całym świecie

2018/01

www.turck.com

