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Działamy na rynku szkoleniowym 
od 2006 roku.

Specjalizujemy się w prowadzeniu 
szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych 
technik inżynierskich. Naszymi głównymi 
pionami szkoleniowymi są:

■ Systemy sterowania i wizualizacji 
■ Inżynieria mechaniczna
■ Inżynieria materiałowa i metalurgia
■ Projektowanie inżynierskie
■ Optymalizacja procesów produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, 
prowadzimy konsultacje, zajmujemy 
się doradztwem i wsparciem 
wdrożeniowym, sprzedażą 
oprogramowania i produktów systemów 
automatyki, a także prowadzeniem 
pomiarów i badań.

Działamy na rynku szkoleniowym od 
2006 roku. Do systemu kształcenia kadr 
technicznych branż przemysłowych 
podchodzimy w sposób innowacyjny, 
nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia 
konstruujemy kompleksowo, a nowe 
propozycje budowane są pod wpływem 
wzrastającego zapotrzebowania na 
kursy z nowoczesnych technologii.

Niejednokrotnie są one również 
odpowiedzią na potrzeby zgłaszane 
bezpośrednio przez naszych Klientów.

Oferowane szkolenia oparte są na 
wieloletnim doświadczeniu w zakresie 
programów szkoleniowych dla firm, 
instytucji państwowych, szkolnictwa, 
a także klientów indywidualnych. 
To właśnie sukcesy naszych Klientów są 
naszą prawdziwą wizytówką.

Misją kadry EMT-Systems jest 
prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, 
których celem jest przystosowanie 
pracowników do nowoczesnych 
stanowisk pracy w przemyśle. 
Pomagamy określić rzeczywiste 
kwalifikacje przyszłego kursanta oraz 
wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. 
W trakcie kursów badamy przyrost 
wiedzy, co automatycznie pozwala 
na zobrazowanie efektywności naszej 
pracy.

Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem 
dostarczającym kompleksową ofertę 
szkoleń technicznych.
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Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych 
wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością
zgodny z normami: 

   ■ PN-EN ISO 9001:2015

   ■ ISO 29990:2010

Posiadane certyfikaty systemu zarządzania jakością zobowiązują 
nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych 
przez nas usług.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, do której 
przystąpiliśmy w czerwcu 2013 roku. 
W codziennej praktyce zawodowej przestrzegamy Kodeksu 
Dobrych Praktyk PIFS. Stosujemy również Standard Usługi 
Szkoleniowej. 
Kierujemy się zasadami etyki zawodowej i uczciwości 
biznesowej.

Polityka jakosci 
Nagrody i wyroznienia

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody 
i wyróżnienia:

■ Laureat godła „Firma szkoleniowa roku 2017" otrzymanego
od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat „Medalu Europejskiego 2017” przyznanego za dział 
szkoleń „Tworzywa sztuczne” przez Business Centre Club.  

■ Wyróżnienie Cezarem Śląskiego Biznesu 2016 przyznane 
podczas uroczystej gali Business Centre Club.

■ Laureat „Medalu Europejskiego 2016" przyznanego za 
szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business 
Centre Club.

■ Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii 
Services – usługi w największym projakościowym programie 
w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz 
Klubu Polskie Forum ISO 9000.

■ Laureat godła „Firma szkoleniowa roku 2016" otrzymanego
od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Uzyskany certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015”.

■ Laureat godła „Program szkoleniowy roku 2014” otrzymanego  
od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma  
– tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz 
wyróżnienie – w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma 
podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego 
podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija" Innosilesia.

■ Laboratoria szkoleniowe
Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone 
stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń 
praktycznych. Zapewniamy najnowocześniejsze stacje robocze 
zbudowane w oparciu o komponenty rzeczywistej automatyki 
przemysłowej.

■ Doświadczeni wykładowcy
Trenerzy z działów utrzymania ruchu oraz firm projektowych, 
posiadający szeroką wiedzę techniczną z zakresu 
projektowania, wdrażania oraz konserwacji i naprawy 
urządzeń i systemów automatyki a także wysokie kwalifikacje 
dydaktyczne.

■ Materiały i dokumentacja szkoleniowa
Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację 
w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji 
technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. Realizujemy 
także szkolenia w oparciu o materiały i schematy dostarczone 
przez Klienta.

■ Bezpłatne zajęcia dodatkowe
Uczestnicy szkoleń mogą korzystać z bezpłatnych zajęć 
dodatkowych proponowanych w wybrane dni tygodnia, po 
zajęciach programowych.

■ Metodologia szkolenia
Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów 
popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo 
kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% 
z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć 
praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

■ Podział szkoleń na otwarte i zamknięte
Rozwiązanie takie daje kursantom możliwość wyboru najlepszej 
opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, 
a szkolenia zamknięte dedykowane firmom.

■ Catering
Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy 
zapewniamy każdego dnia dwudaniowy obiad, barek 
kawowy, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka.

■ Wsparcie poszkoleniowe i wdrożeniowe
W ramach tematów naszych szkoleń zapewniamy wsparcie 
i pomoc w trakcie codziennej pracy.

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest autoryzowanym 
partnerem szkoleniowym czołowych producentów rozwiązań 
w zakresie PLC, PLM, CNC – Siemens CNC Training Partner, 
Siemens PLM Software, MITSUBISHI Electric Europe B.V. Umowy 
podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy 
certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych 
gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego 
oprogramowania i materiałów szkoleniowych.

Autoryzowany
partner

szkoleniowy
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PLC1 PLC2

PLC3

PLC4

PLC6

Programowanie sterowników logicznych 
Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

Programowanie sterowników logicznych 
Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

Diagnostyka sterowników logicznych
Siemens SIMATIC S7-300/400

PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych
Siemens SIMATIC S7-300/400

S7-SCL programowanie

▪ Modułowa konstrukcja sterowników.
▪ Fizyczne połączenie między programatorem a sterownikiem.
▪ Tworzenie projektu STEP 7.
▪ Konfiguracja połączenia ze sterownikiem.
▪ Tworzenie konfiguracji sprzętowej.
▪ Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku.
▪ Podstawowa obsługa jednostki centralnej.
▪ Tablica symboli.
▪ Zasady pisania programów - struktura i elementy programów.
▪ Operacje logiczne.
▪ Programy w języku LAD i FBD.
▪ Narzędzia monitorowania i testowania programu.
▪ Podstawy programowania strukturalnego – korzystanie z funkcji 

bez parametrów.
▪ Pamięć sterownika.
▪ Przerzutniki i zbocza.
▪ Typy całkowite w STEP 7.
▪ Systemy liczbowe.
▪ Liczniki.
▪ Operatory porównań i skoki.
▪ Układy czasowe.
▪ Zarządzanie projektem.
▪ Karty pamięci.
▪ Wprowadzenie do języka STL.
▪ Narzędzia monitorowania programu w języku STL.
▪ Funkcje bez parametrów.

▪ Konfiguracja sprzętowa.
▪ Programowanie w języku STL.
▪ Zmienne typu REAL.
▪ Moduły analogowe.
▪ Przerwania cykliczne OB 35.
▪ Diagnostyka błędów CPU.
▪ Reference Data.
▪ Rozruch sterownika i wykorzystanie bloku OB 100.
▪ Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki.
▪ Operacje logiczne na słowach.
▪ Adresowanie pośrednie.

▪ Konfiguracja i program sterowania.
▪ Diagnostyka CPU i modułów sygnałowych.
▪ Diagnostyka programu offline.
▪ Bloki OB obsługi przerwań.
▪ Bloki OB obsługi błędów.

▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC.
▪ Zastosowanie sieci komunikacyjnych w przemyśle.
▪ Warstwa fizyczna sieci MPI/PROFIBUS, magistrala MPI.
▪ Praktyczna konfiguracja sieci PROFIBUS - port wbudowany w CPU.
▪ Rekonfiguracja panelu OP - podłączenie przez sieć PROFIBUS.
▪ Omówienie działania sieci PROFIBUS DP.
▪ Obsługa błędów sterownika PLC dotyczących sieci 

komunikacyjnych.
▪ Diagnostyka sieci PROFIBUS z wykorzystaniem dedykowanych 

testerów - prezentacja na przykładzie produktów firm Softing 
(PROFIBUS Tester 4) oraz Procentec (ProfiTrace).

▪ Obsługa CPU pracującego w trybie Slave.
▪ Procesory komunikacyjne dla sieci PROFIBUS. 

▪ Tworzenie bloków: OB, FC, FB i DB w edytorze SCL środowiska 
SIMATIC STEP 7.

▪ Instrukcje warunkowe: IF, CASE OF.
▪ Pętle: FOR, WHILE, REPEAT.
▪ Instrukcje sterujące: EXIT, RETURN.
▪ Przykłady wykorzystania funkcji wbudowanych.
▪ Deklaracja zmiennych w języku SCL.
▪ Używanie "Instance DB" w języku SCL.
▪ Kompilowanie i debugowanie kodu, integracja z resztą programu.
▪ Ćwiczenia i praktyczne przykłady zastosowania języka SCL.

Cel kursu Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursuProgram 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

3 dni - 20 godz.

5 dni - 35 godz.

3 dni - 20 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

PLC5

Wprowadzenie w zagadnienia PLC; zapoznanie z budową i funkcjami
sterowników SIMATIC S7-300/400 oraz oprogramowania STEP 7; 
zapoznanie z podstawowymi funkcjami programowania, konfiguracji,
obsługi oraz monitorowania sterowników S7-300/400; nabycie 
praktycznych umiejętności edycji i rozwiązywania prostych zadań
sterowniczych w językach graficznych LAD, FBD.

Nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania 
sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400; zaawansowane
funkcje programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki; 
poznanie i wykorzystywanie zaawansowanych metod programowania
w języku STL.

Opanowanie dostępnych funkcji oraz umiejętności identyfikowania, 
diagnozowania i usuwania problemów, mogących się pojawiać 
podczas pracy systemu sterowania opartego na sterownikach 
Siemens SIMATIC S7-300/400.

Poznanie funkcji oprogramowania STEP 7 oraz protokołów PROFIBUS 
DP, FMS, MPI i innych służących wymianie danych pomiędzy 
urządzeniami systemu sterowania; opanowanie elementów, narzędzi 
oraz zasad konfiguracji połączeń i komunikacji w sieciach 
przemysłowych, wspieranych przez sterowniki SIMATIC S7-300/400; 
przekazanie szczegółowych rozwiązań integracji, wymiany danych 
i diagnostyki z uwzględnieniem napędów, paneli OP, urządzeń master 
i slave różnych producentów.

Poznanie zasady działania i koncepcji wykorzystania strukturalnych
języków programowania na przykładzie środowiska SIMATIC S7-SCL;
omówienie przykładów aplikacji do jakich warto użyć języka SCL;
nauka tworzenia oprogramowania na praktycznych przykładach
z wykorzystaniem języka SCL; zapoznanie z procesem diagnozy oraz

Zapoznanie uczestników z ideą sterowania sekwencyjnego
w środowisku SIMATIC STEP 7; opanowanie tworzenia zarówno prostych 
jak i rozbudowanych algorytmów sekwencyjnych w języku S7-GRAPH; 
zapoznanie z możliwościami monitoringu i diagnozowania 
utworzonego sekwencera oraz integracji z resztą programu 
sterowania; przedstawienie przydatnych warunków programowalnych 
w językach LAD i FBD; poznanie interloków i superwizji; omówienie 
przykładów zastosowania układów czasowych i l iczników.

S7-GRAPH programowanie sekwencyjne

▪ Zasada działania sekwencera.
▪ Podstawowe elementy i struktury.
▪ Edytor S7-GRAPH: interfejs użytkownika, ustawienia aplikacji, 

edycja i monitorowanie programu użytkownika.
▪ Parametryzacja bloku FB w programie użytkownika.
▪ Interlocki i superwizje.
▪ Programowanie akcji (standardowych i zależnych od zdarzenia).
▪ Użycie układów czasowych i liczników.
▪ Warunki programowalne w LAD i FBD.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400

SIEMENS S7 - 300/400

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Specjalistyczne
szkolenia z zakresu
automatyki przemysłowej

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-300
- oprogramowanie STEP 7
- zestawy elementów wykonawczych

Szczegóły na stronie 21-23

Stanowiska
szkoleniowe
PLC1
PLC2
PLC3
PLC4
PLC5
PLC6
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SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400 TIA PORTAL SIEMENS SAFETY INTEGRATED SIEMENS S7 - 200

TIA1 TIA3

SAF1500

PLC7

PLC8

SAF300

TIA2

Migracja projektów z STEP 7 do TIA Portal

Programowanie i projektowanie w STEP 7 Safety
Advanced w sterownikach SIMATIC Safety
Integrated S7-1500

Programowanie sterowników logicznych 
Siemens SIMATIC S7-200 - kurs podstawowy

Programowanie sterowników logicznych 
Siemens SIMATIC S7-200 - kurs zaawansowany

Programowanie i projektowanie 
z Distributed Safety w sterownikach 
SIMATIC Safety Integrated S7-300

Programowanie sterowników logicznych 
Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal
- kurs zaawansowany

Programowanie sterowników logicznych  
Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal 
- kurs podstawowy

▪ Wprowadzenie do środowiska TIA.
▪ Zapoznanie z interfejsem.
▪ Pierwszy projekt.
▪ Omówienie języków programowania, przykładowe programy.
▪ Analiza programu.
▪ Podstawy konfiguracji sieci przemysłowych.
▪ Migracja projektu z STEP 7.
▪ Panele operatorskie.

▪ Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce.
▪ Komponenty stosowane w systemach zabezpieczeń.
▪ Zasady podłączania sygnałów dotyczących systemu 

bezpieczeństwa do sterownika PLC.
▪ PROFIsafe – zasada działania.
▪ Rozwiązania związane z systemem SIMATIC Safety Integrated.
▪ Konfiguracja projektu stacji PLC S7.
▪ Przygotowanie programu użytkowego dla sterownika PLC.
▪ Przygotowanie programu użytkowego dla panelu operatorskiego 

systemu wizualizacji HMI dla przekształtnika częstotliwości.
▪ Zasady tworzenia programu bezpieczeństwa w sterowniku PLC.
▪ Omówienie funkcji biblioteki Distributed Safety lub Safety 

Advanced.
▪ Tryby bezpieczeństwa napędów przekształtnikowych na 

▪ Zarys historii PLC.
▪ Sterowniki kompaktowe S7-200.
▪ Podłączenie sterownika do programatora.
▪ Pakiet oprogramowania  STEP 7- Micro/WIN.
▪ Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku.
▪ Tablica symboli; struktura programu.
▪ Operacje logiczne; programy w języku LAD i FBD.
▪ Narzędzia monitorowania i testowania programu.
▪ Podstawy programowania strukturalnego.
▪ Pamięć sterownika.
▪ Przerzutniki i zbocza.
▪ Typy całkowite.
▪ Systemy liczbowe.
▪ Liczniki.
▪ Operatory porównań i skoki.
▪ Układy czasowe.

▪ Wejścia i wyjścia analogowe.
▪ Obsługa przerwań.
▪ Sterowanie sekwencyjne.
▪ Szybkie liczniki sprzętowe.
▪ Wyjścia impulsowe PTO, PWM.
▪ Własne biblioteki instrukcji.
▪ Komunikacja w rodzinie S7-200.
▪ Wprowadzenie do języka STL.
▪ Adresowanie pośrednie.
▪ Regulacja PID.

▪ Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa.
▪ Programowanie w języku STL.
▪ Zmienne typu REAL.
▪ Moduły analogowe.
▪ Przerwania cykliczne OB 35.
▪ Bloki danych DB.
▪ Bloki funkcyjne FB.
▪ Diagnostyka błędów CPU.
▪ Zakres wykorzystania zasobów sterownika.
▪ Rozruch sterownika i OB 100.
▪ Rozkazy operacji na bitach akumulatora.
▪ Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki.
▪ Operacje logiczne na słowach.
▪ Adresowanie pośrednie.

▪ TIA PORTAL  STEP 7 Professional v 11 – tworzenie i zarządzanie 
projektem  STEP 7.

▪ Fizyczne połączenie między programatorem a sterownikiem.
▪ Tworzenie konfiguracji sprzętowej.
▪ Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku.
▪ Podstawowa obsługa jednostki centralnej.
▪ Zasady pisania programów w LAD/FBD z wykorzystaniem operacji 

logicznych, arytmetycznych oraz układów czasowych i liczników.
▪ Język STL – tworzenie i edycja programów.
▪ Podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania 

programów w językach LAD/FBD/STL.

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursuSymbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursuNazwa kursu

Nazwa kursu

3 dni - 23 godz.

4 dni - 31 godz.

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Zapoznanie Uczestników z najnowszą wersją oprogramowania STEP 7
działającą w ramach TIA Portal; opanowanie nowych funkcjonalności 
wprowadzonych w TIA Portal STEP 7, z uwzględnieniem paneli 
operatorskich; przedstawienie procesu tworzenia konfiguracji dla 
Siemens SIMATIC S7-300/400, sieci PROFIBUS DP oraz edycji, 
uruchomienia i diagnostyki aplikacji dla sterownika; przeprowadzenie 
konwersji oprogramowania do TIA Portal STEP 7 ze wskazaniem 
potencjalnych trudności oraz metod ich rozwiązywania.

Przekazanie wiedzy na temat wykorzystania PLC SIMATIC S7     
w wersjach F (FailSafe) do zadań związanych z różnymi funkcjami 
bezpieczeństwa; objaśnienie idei Safety Integrated oraz Distributed 
Safety w rodzinie Siemens SIMATIC; poznanie certyfikowanej biblioteki 
„S7 Distributed Safety"  oraz zasad tworzenia programów 
bezpiecznych poprzez praktyczne zadania; poznanie i wykorzystanie 
norm ISO-EN powiązanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym; 
omówienie funkcji bezpieczeństwa dostępnych w falownikach oraz 

Zapoznanie Uczestników z budową i funkcjonalnością sterowników 
logicznych serii SIMATIC S7-200; nabycie umiejętności z podstaw 
programowania sterowników SIMATIC S7-200; zdobycie wiedzy na 
temat konfiguracji i diagnostyki sterowników, omówienie dostępnych
narzędzi; przyswojenie praktycznych umiejętności programowania 
w językach graficznych LAD i FBD.

Zapoznanie Uczestników z zaawansowanymi funkcjami sterowników 
logicznych rodziny SIMATIC S7-200 (sygnały analogowe, przerwania, 
komunikacja, regulacja PID, PTO, PWM); rozwinięcie wiedzy 
o programowaniu sterowników SIMATIC S7-200 przy okazji poznawania 
nowych funkcji środowiska STEP 7-Micro; konfigurowanie sterowników  
S7-200 do pracy z dedykowanymi panelami operatorskimi OP; nabycie 

Zapoznanie Uczestników ze szczegółową budową i funkcjonowaniem 
sterowników logicznych Siemens SIMATIC serii S7-300/400; zdobycie 
wiedzy o zaawansowanych funkcjach programowania, konfiguracji,
obsługi oraz diagnostyki sterowników SIMATIC S7; poznanie metod 
programowania obiektów przemysłowych w środowisku TIA Portal 
STEP 7, z wykorzystaniem różnych typów bloków oraz języka STL; 
poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu 
podstawowym, z którym szkolenie zaawansowane tworzy jednolitą 
całość.

Zapoznanie z ideą automatycznego sterowania urządzeń za pomocą 
sterowników logicznych; wprowadzenie uczestników do środowiska 
Totally Integrated Automation Portal; nabycie umiejętności obsługi, 
konfigurowania oraz programowania sterowników SIMATIC S7-
300/400 przy wykorzystaniu oprogramowania TIA Portal STEP 7; 
poznanie trzech głównych języków programowania sterowników 
SIMATIC: LAD, FBD i STL.

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
-sterowniki S7-315F 2PN/DP
-sterowniki S7-1516F 3PN/DP
-zestaw elementów wykonawczych

Stanowiska
szkoleniowe
SAF300
SAF1500

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-200
- oprogramowanie Micro/WIN
- zestawy elementów wykonawczych

Stanowiska
szkoleniowe
PLC7
PLC8

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-300
- oprogramowanie TIA Portal
- zestawy elementów wykonawczych

Stanowiska
szkoleniowe
TIA1
TIA2
TIA3
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Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-1200
- oprogramowanie TIA Portal
- zestawy elementów wykonawczych

Szczegóły na stronie 21-23

Stanowiska
szkoleniowe
PLC9
PLC10
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SIEMENS S7 - 1200 TIA PORTAL

PLC9 TIA1500-1

TIA1500-2

PLC10

TIA1500-E

Programowanie sterowników logicznych Siemens 
SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – kurs podstawowy

Programowanie sterowników logicznych Siemens 
SIMATIC S7-1500 w TIA Portal - kurs podstawowy

Programowanie sterowników logicznych Siemens 
SIMATIC S7-1500 w TIA Portal - kurs zaawansowany

Programowanie sterowników logicznych Siemens 
SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – kurs zaawansowany

TIA Portal EKSPERT – programowanie sterowników 
S7-1500

▪ Informacje ogólne o produktach S7-1200.
▪ Montaż, instalacja i użytkowanie sterownika PLC.
▪ Instalacja oprogramowania STEP 7 Basic.
▪ Konfiguracja i uruchamianie sprzętu.
▪ Dostępne edytory i architektura blokowa.
▪ Symbole.
▪ Operacje binarne i cyfrowe (wliczając timery i liczniki).
▪ Przetwarzanie wartości analogowych.
▪ Bloki organizacyjne (OB) i bloki z danymi (DB).
▪ Wprowadzenie tematyki HMI i podstawy sieci PROFINET.
▪ Zarządzanie zmiennymi PLC i HMI.
▪ Dokumentacja, archiwizacja i zapisywanie programu.
▪ Identyfikacja podstawowych błędów użytkownika.

▪ Modułowa konstrukcja sterowników S7-1500.
▪ Połączenie między programatorem, a sterownikiem.
▪ Tworzenie projektu TIA Portal STEP 7.
▪ Ustawienia połączenia ze sterownikiem.
▪ Konfiguracja sterownika i jego modułów.
▪ Adresacja wejść i wyjść sterownika.
▪ Obsługa jednostki centralnej.
▪ Pojęcie taga i jego wykorzystanie.
▪ Zasady pisania programów - struktura i elementy.
▪ Operacje logiczne; programy w językach LAD i FBD.
▪ Monitorowanie i testowanie programu.
▪ Podstawy programowania strukturalnego - praca z funkcjami.
▪ Pamięć sterownika.
▪ Przerzutniki i zbocza.
▪ Liczbowe typy całkowite w TIA Portal STEP 7.
▪ Instrukcje arytmetyczne.
▪ Systemy liczbowe.
▪ Układy licznikowe.
▪ Operatory porównań i skoki.
▪ Układy czasowe.
▪ Zarządzanie projektem.
▪ Rola i wykorzystanie kart pamięci w PLC.
▪ Wsparcie monitorowania - funkcja Trace.

▪ Konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7-1500.
▪ Konfiguracja modułów analogowych.
▪ Programowanie w języku STL.
▪ Liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka.
▪ Inne typy używane w programach.
▪ Słowo statusowe i operacje skoków.
▪ Bloki DB, funkcje i bloki funkcyjne.
▪ Obsługa sygnałów analogowych.

▪ Bloki danych DB.
▪ Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych.
▪ Bloki funkcyjne FB.
▪ Time of day interrupt – Przerwania na podstawie zegara czasu 

rzeczywistego (OB 10).
▪ Time delay interrput – Przerwania opóźnione (OB 20).
▪ Cyclic interrupt – Przerwania cykliczne (OB 30).
▪ Hardware interrupt – Przerwania sprzętowe (OB 40).
▪ Funkcje technologiczne – wyjścia impulsowe w sterowaniu silnikiem 

krokowym.
▪ Rozkazy przesuwania i rotacji.
▪ Operacje logiczne na słowach.
▪ Narzędzie graficznego monitorowania zmiennych Traces.

▪ Omówienie rozwiązań sprzętowych sterowników S7-1500 
(jednostki centralne, moduły sygnałowe cyfrowe i analogowe, 
moduły komunikacyjne).

▪ Wykorzystanie środowiska TIA Portal.
▪ Tworzenie nowych projektów zarówno dla sterownika,  

jak i wizualizacyjnych.
▪ Zmiany w programowaniu sterowników serii S7-300/400 

w porównaniu z S7-1500.
▪ Wskazanie różnic w programowaniu i diagnostyce PLC 

w klasycznym Step 7 w porównaniu z TIA Portal.
▪ Wykorzystanie panelu graficznego zamontowanego na CPU.
▪ Przypomnienie sposobów wykorzystania podstawowych rozkazów 

(operacji binarnych, arytmetycznych, porównania, timerów, 
liczników, operacji przesuwania, skoków) z wyszczególnieniem 
nowych możliwości obecnych w sterownikach S7-1500 oraz 
w środowisku TIA.

▪ Wykorzystanie sygnałów analogowych (wejściowych 
i wyjściowych).

▪ Najbardziej zaawansowane struktury programowe:
 ▫ wielokrotne bloki danych (Multiple Instance DB).
 ▫ adresowanie pośrednie (wskaźniki).
 ▫ dynamiczne tworzenie wskaźnika ANY.
 ▫ dostęp do tablicy w bloku DB poprzez indeks.
 ▫ przerwania związane z czasem i sprzętowe.
 ▫ obsługa błędów.

▪ Zapis programu ćwiczony w formatach LAD, FBD i STL.
▪ Wprowadzenie do języka SCL w TIA.
▪ Wprowadzenie do edytora GRAPH w środowisku TIA.
▪ Poziomy zabezpieczeń sterownika, funkcji i kodu programu.
▪ Diagnostyka sterownika i analiza działania programu.

Cel kursu Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz
5 dni - 35 godz

5 dni - 35 godz

5 dni - 35 godz

5 dni - 35 godz

Szkolenie otwarte
Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia
Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania
Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Zapoznanie Uczestników z budową i funkcjonowaniem sterowników
logicznych ser i i  S7-1200; nabycie umiejętności podstaw 
programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników 
Siemens SIMATIC S7-1200; zapoznanie z programowaniem paneli 
operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska 
SIMATIC  STEP 7 Basic.

Zapoznanie się z ideą automatycznego sterowania urządzeń za 
pomocą sterowników logicznych; wprowadzenie uczestników do 
środowiska Totally Integrated Automation Portal; opanowanie 
umiejętności obsługi, konfigurowania oraz programowania 
sterowników SIMATIC S7-1500 wykorzystującego oprogramowanie TIA
Portal STEP 7; poznanie trzech głównych języków programowania 
sterowników SIMATIC, czyli LAD, FBD i STL.

Zapoznanie uczestników ze szczegółową budową i funkcjonowaniem
sterowników logicznych Siemens SIMATIC serii S7-1500; zdobycie 
wiedzy z zakresu zaawansowanych funkcji programowania, 
konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIMATIC S7-1500; 
poznanie metod programowania obiektów przemysłowych 
w środowisku TIA Portal STEP 7 z wykorzystaniem różnych typów 
bloków oraz języka STL; poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności 
nabytych na szkoleniu podstawowym, z którym tworzy jednolitą 
całość.

Zapoznanie z zasadami konfiguracji i wykorzystania modułów 
analogowych, przerwań, liczników sprzętowych, PTO, PWM, PID; 
wykorzystanie funkcji technologicznych, logowania danych, serwera
www; zdobycie umiejętności wykonania modyfikacji na panelach 
operatorskich; zapoznanie Uczestników z tworzeniem aplikacji 
w języku SCL;  pozyskanie wiedzy dotyczącej  sposobu 
konfiguracji i uruchamiania wymiany danych pomiędzy sterownikami 
poprzez Ethernet.

Wdrożenie do obsługi nowych możliwości sterownika S7-1500 
w porównaniu z S7-300 i S7-400; rozkazy i narzędzia w środowisku TIA;
szczegółowe omówienie nowych narzędzi programowych 
i inżynierskich; zaawansowane struktury programowe; nowe 
możliwości, narzędzia, pułapki na jakie może napotkać programista.

SIEMENS S7 - 1500 TIA PORTAL

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-1516 3PN/DP
- sterowniki S7-1516F 3PN/DP
- oprogramowanie TIA Portal
- zestawy elementów wykonawczych

Stanowiska
szkoleniowe
TIA1500-1
TIA1500-2
TIA1500-E

▪ Przerwania cykliczne.
▪ Szybkie liczniki / enkodery.
▪ Adresowanie pośrednie.
▪ Funkcje diagnostyczne oprogramowania.
▪ Diagnostyka na panelu frontowym.
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HMI / SCADA

W1 W2

Wizualizacja procesów przemysłowych - WinCC WinCC flexible

▪ Wprowadzenie do systemów wizualizacji.
▪ Podstawowe informacje o WinCC.
▪ Praca z projektem.
▪ Zarządzanie zmiennymi.
▪ Podstawy tworzenia plansz wizualizacyjnych.
▪ Skrypty w języku C.
▪ Skrypty w języku VBS.
▪ Podstawy diagnostyki w WinCC.
▪ Zarządzanie użytkownikami.
▪ Tworzenie plansz wizualizacyjnych - funkcje zaawansowane.
▪ Aplikacje wielojęzyczne.
▪ System alarmów.
▪ Archiwizacja zmiennych.
▪ Wykresy.

▪ Wstęp do systemów HMI.
▪ Tworzenie projektu.
▪ Podstawowe menu i narzędzia.
▪ Podstawy tworzenia ekranów.
▪ Nawigacja w projekcie.
▪ Zarządzanie zmiennymi.
▪ Listy tekstowe i graficzne.
▪ Aplikacja wielojęzyczna.
▪ Projekt dla zaawansowanych paneli.
▪ Obiekty ekranowe.
▪ Funkcje.
▪ Podstawy programowania - Visual Basic Script.
▪ Komunikacja.
▪ Obszary komunikacyjne.
▪ Zarządzanie użytkownikami.
▪ System alarmów.
▪ Archiwa.
▪ Wykresy.
▪ Receptury.
▪ Multipleksowanie.
▪ System raportów.

Cel kursu Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Dostarczenie fachowej wiedzy zarówno z zakresu tworzenia nowych 
projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; 
zaprezentowanie użytecznych funkcji i pokazanie możliwości pakietu 
WinCC na konkretnych przykładach i zadaniach do samodzielnej 
realizacji. Lektorzy stawiają sobie za zadanie dopasowanie treści 
wykładu tak, aby klient pozyskał wiedzę i umiejętności najbardziej 
zbliżone do jego działalności, a jednocześnie poszerzył swe 
umiejętności tak, by być gotowym na nowe zadania.

Dostarczenie fachowej wiedzy zarówno z zakresu tworzenia nowych
projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; 
zaprezentowanie użytecznych funkcji i pokazanie możliwości pakietu
WinCC na konkretnych przykładach i zadaniach do samodzielnej 
realizacji. 

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny:
- sterowniki S7-300
- dedykowane oprogramowanie
- panele operatorskie

Szczegóły na stronie 29

Stanowiska
szkoleniowe
W1
W2

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt 
produkcyjny. 

Szczegóły na stronie 32

Stanowiska
szkoleniowe
PCS1

SIMATIC PCS7

PCS1

SIMATIC PCS 7 - podstawy tworzenia aplikacji

▪ Ogólna prezentacja narzędzi inżynierskich SIMATIC PCS 7.
▪ Tworzenie multiprojektu, projektu i biblioteki.
▪ Konfiguracja stacji procesowej i stacji operatorskiej oraz połączeń 

sieciowych.
▪ Tworzenie i konfiguracja struktury technologicznej Plant Hierarchy.
▪ Omówienie biblioteki technologicznej SIMATIC PCS 7.
▪ Tworzenie programu w języku CFC.
▪ Konfiguracja kolejności wykonywania programu w sterowniku 

(Run Sequence).
▪ Kompilacja stacji operatorskiej.
▪ Omówienie systemu runtime.
▪ Szczegółowe omówienie stacyjki silnika i zaworu.
▪ Konfiguracja archiwów.
▪ Omówienie systemu trendów online i archiwalnych.
▪ Zarządzanie użytkownikami (na przykładzie regulatora PID).
▪ System alarmów.
▪ Tworzenie programu w języku SFC.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej przygotowania stacji 
automatyki (sterowników) do współpracy ze stacjami operatorskimi 
sys temu PCS7;  nabyc ie  umie jętnośc i  p rogramowania 
z wykorzystaniem języków CFC, SCL i SFC dostępnych w pakiecie 
PCS7; pozyskanie umiejętności korzystania z dodatkowej biblioteki 
PCS7.
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12 13

SP1 SP4 SP5

SP2

SP3

AS-Interface Magistrala CAN i CANopen Integrator Systemów Automatyki AS-I/S7

Diagnostyka PROFIBUS DP

PROFINET

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej 
AS-Interface: projektowanie, aspekty instalacyjne, diagnostyka 
sieci.

▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface 
(inicjalizacja systemu, komunikacja Master-Slave).

▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface.
▪ Tworzenie oprogramowania, adresowanie zmiennych cyfrowych 

i analogowych.
▪ Analizowanie błędów warstwy fizycznej i warstwy logicznej.
▪ Przykład tworzenia wizualizacji w programie CoDeSys.
▪ Utrzymanie ruchu - wymienianie urządzeń w ramach 

posiadanego przez Państwa systemu.
▪ Utrzymanie ruchu - diagnostyka urządzeń pracujących w sieci 

AS-I (diagnostyka modułów, diagnostyka transmisji, wyznaczanie 
czasu reakcji).

▪ Utrzymanie ruchu - sposoby optymalizowania transmisji 
w magistrali sieciowej AS-I, sposoby na polepszenie działania 

▪ Podstawowe cechy magistrali CAN.
▪ Podstawowe normy opisujące CAN, CAN in Automation.
▪ Warstwa fizyczna: topologia sieci wg ISO11898-2, elektryczne 

podłączenie do magistrali, poziomy napięć, podstawowe złącza.
▪ Warstwa łącza danych: standardowa i rozszerzona ramka 

danych, zasada arbitrażu, ramka danych, żądania transmisji RTR 
i ramki błędów, stany węzła CAN.

▪ Warstwa aplikacji CANopen®: specyfikacjie CiA, model 
urządzenia CANopen, usługi CANopen (NMT, SDO, PDO, EMCY, 
SYNC), struktura identyfikatora, słownik obiektów, stany pracy 
urządzenia CANopen, Layer Setting Services (LSS), CANopen 
Safety (EN 50325-5).

▪ Ćwiczenia z konfiguracji magistrali CAN: obsługa narzędzi do 
konfiguracji i diagnostyki sieci CAN, konfiguracja typowych 
czujników (ciśnienia, modułu I/O, rozdzielacze hydrauliczne itp.).

▪ Uruchomienie sieci CAN i testowanie działania, rekonfiguracja.

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej 
AS-Interface: rys historyczny, projektowanie, podstawowe 
komponenty.

▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface 
(topologie sieciowe, inicjalizacja systemu, komunikacja, budowa 
ramki komunikacyjnej).

▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface, podstawowe 
komponenty sieci.

▪ Moduły: elektro-pneumatyczne, czujniki ze zintegrowanym 
interfejsem sieciowym, rozwiązania specjalne, przydatne 
akcesoria, czytniki kodów RFID.

▪ Możliwości aplikacyjne w ujęciu zapewnienia bezpieczeństwa 
maszyn i urządzeń – dyrektywa maszynowa a sieci AS-Interface 
Safety at Work.

▪ Aspekty związane z tworzeniem oprogramowania oraz 
adresowaniem zmiennych.

▪ Wprowadzenie do środowiska programistycznego TIA Portal, 
tworzenie konfiguracji, testowanie off-line i on line.

▪ Tworzenie projektów oprogramowania, semantyka adresowania 
zmiennych binarnych i analogowych, uruchamianie aplikacji.

▪ Konfiguracja od strony sterownika nadrzędnego z zastosowaniem 
protokołu PROFINET: sterowniki firmy Siemens z serii S7-300/400, 
S7-1200 oraz S7-1500.

▪ Uruchomienie własnych aplikacji z zastosowaniem sensoryki 
przemysłowej.

▪ Utrzymanie ruchu – rozbudowa, serwisowanie oraz wymienianie 
urządzeń w ramach posiadanego systemu.

▪ Sieć PROFIBUS DP/PA na tle przemysłowych sieci komunikacyjnych.
▪ Topologia sieci, połączenie fizyczne i logiczne w sieci.
▪ Model OSI oraz fizyczne parametry sieci.
▪ Media transmisyjne i zalecenia dotyczące instalacji.
▪ Segmentacja sieci przy użyciu dostępnych urządzeń sieciowych.
▪ Konfiguracja, parametryzacja i uruchomienie sieci PROFIBUS 

z poziomu oprogramowania developerskiego SIMATIC STEP 7.
▪ Typowe problemy diagnostyczne oraz błędy pojawiające się 

w sieciach PROFIBUS DP.
▪ Diagnostyka komunikacji w sieci przy użyciu oprogramowania 

STEP 7, z uwzględnieniem procesora komunikacyjnego CP.
▪ Diagnostyka sieci PROFIBUS na poziomie warstwy pierwszej modelu 

sieci OSI, przy użyciu podstawowych i specjalistycznych, 
dedykowanych narzędzi diagnostycznych.

▪ Opis architektury oraz typów i zawartości ramek protokołu 

▪ Ethernet w systemach sterowania.
▪ Początki i rozwój systemu PROFINET (CBA, IO).
▪ Porównanie systemów PROFIBUS i PROFINET.
▪ Sieć Ethernet.
▪ Protokół TCP/IP i jego funkcje.
▪ Instalacja sieci PROFINET z poziomu warstwy fizycznej.
▪ PROFINET IO.
▪ Konfiguracja, parametryzacja i uruchamianie systemu PROFINET IO.
▪ Inne systemy magistralowe i możliwość integracji z systemem 

PROFINET IO.
▪ Wykorzystanie przerwań diagnostycznych do programowej 

obsługi błędów w PROFINET IO.
▪ Wykorzystanie protokołu SNTP do celów diagnostycznych.
▪ Procesory komunikacyjne w sieci PROFINET IO.
▪ PROFINET CBA jako modułowy system produkcyjny.
▪ PROFINET jako sieć czasu rzeczywistego, tryby pracy.
▪ Elementy komunikacji radiowej w PROFINET IO.

Cel kursu Cel kursu Cel kursu

Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

2 dni - 14 godz.

3 dni

2 dni - 14 godz.

4 dni - 28 godz.

5 dni - 35 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte

Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Zdobycie praktycznych umiejętności zaprojektowania i uruchomienia 
układu sterowania maszyny, pracującej w oparciu o standard sieci 
AS-Interface; zapoznanie się z problemami komunikacyjnymi 
występującymi w sieciach bazujących na urządzeniach różnych 
producentów; uzyskanie informacji na temat diagnozowania sieci 
AS-I. Zdobyta w trakcie tego szkolenia wiedza jest niezależna od 
zastosowanego sprzętu, gdyż odnosi się do uniwersalnego otwartego 
standardu interfejsu AS-I.

Zapoznanie Uczestników z normami opisującymi magistralę CAN; 
poznanie budowy oraz możliwości sieci opartych na magistrali CAN; 
zdobycie fachowej wiedzy z zakresu konfiguracji magistrali CAN; 
nabycie praktycznych umiejętności podłączania i konfiguracji 
urządzeń podpiętych do magistrali CAN.

Samodzielne zaprojektowanie, skonfigurowanie i uruchamianie sieci 
AS-Interface współpracujących z sieciami nadrzędnymi PROFIBUS oraz 
PROFINET; konfiguracja ustawienia sieci po stronie środowiska Siemens 
TIA Portal oraz STEP 7; szybka i sprawna diagnoza stanu sieci AS-
Interface.

Rozszerzenie wiedzy uczestników o zaawansowaną znajomość 
protokołu DP, mediów transmisyjnych i zaawansowanego 
diagnozowania rozległych sieci PROFIBUS DP; ćwiczenia praktyczne 
analizujące typowe elementy sieci oraz problemy diagnostyczne i błędy 
spotykane w sieciach PROFIBUS DP; szczegółowe zapoznanie 
uczestników z obsługą, funkcjami i metodami diagnostycznymi 
analizatora sieci PROFIBUS Tester 4. Szkolenie zawiera część 
teoretyczną dotyczącą sieci PROFIBUS DP/PA, umożliwiającą 
realizację części praktycznej.

Uzyskanie wiedzy oraz szczegółowych informacji o systemie PROFINET; 
omówienie różnic w porównaniu z instalacjami opartymi na 
komunikacji w systemie PROFIBUS DP; przyswojenie wiedzy na temat 
konfigurowania sieci PROFINET oraz integrowania urządzeń różnych 
producentów; nabycie praktycznych umiejętności uruchamiania, 
sterowania i diagnozowania systemów, w których zastosowana jest 
sieć PROFINET.

SIECI PRZEMYSŁOWE SIECI PRZEMYSŁOWE

Wysoce specjalistyczne indywidualne stanowiska pracy 
wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: 
- sterowniki S7-300 
- dedykowane oprogramowanie 
- panele operatorskie 
- moduły PROFIBUS /PROFINET 
- wiele innych
Szczegóły na stronie 25-27

Stanowiska
szkoleniowe
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5

PROFIBUS DP.
▪ Omówienie funkcjonalności oprogramowania inżynierskiego 

PC Diag-suite firmy Softing AG.
▪ Analiza błędów na poziomie protokołu z zastosowaniem 

analizatora sieci PROFIBUS Tester 4.
▪ Repeater diagnostyczny PROFIBUS DP oraz jego funkcje 

diagnostyczne.
▪ PROFIBUS Inspektor jako narzędzie do monitorowania sieci 

PROFIBUS DP w celu wykrycia przyczyny błędów.
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SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA  
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt
produkcyjny

Szczegóły na stronie 28

Stanowiska
szkoleniowe
CDS1
CDS2

Stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: 
- przekształtnik SINAMICS S120 
- kontroler ruchu SIMOTION D
- dwusilnikowy moduł falownikowy, silniki krokowe
- oprogramowanie SIMOTION Scout
Szczegóły na stronie 30-31

Stanowiska
szkoleniowe
TNS4

14 15

TECHNIKI NAPEDOWE

NAP1 TNS1

TNS2

Podstawy techniki napędowej Siemens SINAMICS G120

Siemens MICROMASTER 4

▪ Wstęp do elektrotechniki.
▪ Podstawowe typy sieci elektroenergetycznych.
▪ Klasy ochronności urządzeń elektrycznych.
▪ Wstęp do mechaniki napędów.
▪ Silniki - podstawowe cechy i parametry.
▪ Dobór silnika napędowego.
▪ Silniki prądu stałego.
▪ Silniki krokowe.
▪ Silniki prądu przemiennego.
▪ Silniki serwo.
▪ Rozruch i sterowanie silników prądu przemiennego.
▪ Softstartery.
▪ Przetwornice częstotliwości.
▪ Sensory w układach napędowych.
▪ Przekładnie - budowa, smarowanie oraz uszkodzenia.
▪ Dobór parametrów napędów elektrycznych.

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości.
▪ Elektryczne właściwości napędów.
▪ Pierwsza konfiguracja napędu.
▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC.
▪ Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

PROFIBUS DP.
▪ Różne metody połączenia z napędem do celów 

konfiguracyjnych.
▪ Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

PROFIBUS DP.
▪ Praca napędu w sieci PROFINET.
▪ Inne metody sterowania napędami.
▪ Diagnostyka napędów.
▪ Lokalne panele obsługi napędów.
▪ Różne zestawy danych napędowych - CDS/DDS.
▪ Wolne bloki funkcyjne - Free Modules.
▪ Funkcje rozszerzające możliwości napędu.

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości.
▪ Elektryczne właściwości napędów.
▪ Pierwsza konfiguracja napędu.
▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC.
▪ Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

PROFIBUS DP.
▪ Różne metody połączenia z napędem do celów 

konfiguracyjnych.
▪ Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

PROFIBUS DP.
▪ Inne metody sterowania napędami.
▪ Diagnostyka napędów.
▪ Lokalne panele obsługi napędów.
▪ Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS.
▪ Wolne bloki funkcyjne – Free Modules.

Cel kursu Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu

3 dni - 21 godz. 5 dni - 35 godz.

4 dni - 30 godz.

Szkolenie otwarte Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania Czas trwania

Czas trwania

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi techniki 
napędowej; zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami 
elektrotechniki  przemysłowej; poznanie odmian s i lników 
elektrycznych, w aspekcie zastosowań przemysłowych.

Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z napędami Siemens 
SINAMICS G; wskazanie metod doboru i diagnostyki układów 
złożonych z przemiennika częstotliwości SINAMICS G i silnika 
elektrycznego; przekazanie wiedzy dotyczącej analizy diagnostycznej 
i serwisowania napędów elektrycznych SINAMICS G.

Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z napędami Siemens 
MICROMASTER 4; wskazanie metod doboru i diagnostyki układów 
złożonych z przemiennika częstotliwości MICROMASTER 4 i silnika 
elektrycznego; przekazanie wiedzy dotyczącej analizy diagnostycznej 
i serwisowania napędów elektrycznych MICROMASTER 4.

Stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: 
- sterowniki serii S7-300 
- oprogramowanie STEP 7 oraz Starter
- zestawy elementów wykonawczych (przekształtniki częstotliwości, 
silniki asynchroniczne, enkodery, zadajniki sygnałów cyfrowych  
i analogowych)

Szczegóły na stronie 30-31

Stanowiska
szkoleniowe
NAP1
TNS1
TNS2
TNS3

CODESYS

CDS1

CDS2

CoDeSys 2.3 - programowanie sterowników PLC

CoDeSys 3.5 - programowanie sterowników PLC

▪ Wprowadzenie do idei sterowania.
▪ Sposób działania sterownika PLC.
▪ Tworzenie nowego projektu i podstawowa parametryzacja 

urządzeń.
▪ Organizacja pamięci sterownika i zasady adresacji.
▪ Obsługa jednostki centralnej sterownika.
▪ Rola i definiowanie zmiennych symbolicznych, różne typy danych.
▪ Języki programowania sterowników, struktura rogramowego 

bloku PLC.
▪ Operacje logiczne w językach LD i FBD.
▪ Monitorowanie i testowanie programu.
▪ Podstawy programowania strukturalnego - różne typy bloków 

i ich wykorzystanie.
▪ Przerzutniki i zbocza.
▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC.
▪ Instrukcje arytmetyczne, licznikowe, porównań i skoków.
▪ Układy czasowe.
▪ Zarządzanie projektem oprogramowania.

▪ Wprowadzenie do idei sterowania.
▪ Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu programowania 

sterowników PLC.
▪ Sposób działania sterownika PLC.
▪ Tworzenie i organizacja projektu w środowisku CoDeSys 3.5.
▪ Monitorowanie i testowanie programu.
▪ Praca z taskami, z symulatorem.
▪ Stałe, zmienne, tablice, struktury publiczne oraz lokalne.
▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC.
▪ Języki programowania ST, FBD, LD, SFC.
▪ Operacje logiczne, arytmetyczne, warunkowe.
▪ Instrukcje licznikowe.
▪ Elementy czasowe, SET/RESET.
▪ Wykrywanie zbocza R i F.
▪ Biblioteki wewnętrzne.
▪ Eksport i import projektu.
▪ Instalacja targetów dla sterowników PLC.
▪ Wizualizacja w układzie sterownia oraz pomiarowym.
▪ Konfiguracja węzłów komunikacji CAN/CANopen®.

Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.

5 dni - 35 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Poznanie popularnego środowiska programowania sterowników
CoDeSys; poznanie najważniejszych, zgodnych z normą IEC, języków
programowania, wykorzystywanych w przemyśle; nabycie 
podstawowych umiejętności tworzenia i analizy programów 
sterujących; uzyskanie bazowej wiedzy do dalszego rozwoju 
w dziedzinie nowoczesnych systemów automatyki.

Praca w środowisku CoDeSys 3.5; Analogicznie do CDS1

TNS4

Siemens SIMOTION 
konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

▪ Podstawowe informacje o systemach Motion firmy Siemens.
▪ Elektryczne właściwości napędów.
▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach SINAMICS S120 

wykorzystywanych w systemie SIMOTION.
▪ Przygotowanie projektu dla napędu wykorzystywanego na szkoleniu.
▪ Podstawie informacje o systemie SIMOTION.
▪ Przygotowanie projektu dla systemu SIMOTION wykorzystywanego 

na szkoleniu.
▪ Programowanie systemu SIMOTION.
▪ Diagnostyka i obsługa systemu SIMOTION.
▪ Współpraca systemu SIMOTION z urządzeniami HMI typu panel 

operatorski.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Pozyskanie informacji na temat rozwiązań Motion firmy Siemens; 
zdobycie wiedzy o właściwościach elektrycznych napędów; nabycie 
praktycznych umiejętności przygotowywania projektów w systemie 
SIMOTION; uzyskanie umiejętności programowania, obsługi 
i diagnostyki systemy SIMOTION; przedstawienie sposobu współpracy 
systemów SIMOTION z panelami operatorskimi.

TECHNIKI NAPEDOWE SIEMENS

TNS3

Siemens SINAMICS S120
konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości firmy 
Siemens.

▪ Elektryczne właściwości napędów.
▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC.
▪ Praca napędu w sieci PROFIBUS DP / PROFINET IO.
▪ Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych.
▪ Pierwsza konfiguracja napędu.
▪ Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP.
▪ Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci 

komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP.
▪ Diagnostyka napędów.
▪ Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS.
▪ Wolne bloki funkcyjne – DCC (Drive Control Chart).
▪ Funkcje rozszerzające możliwości napędu.
▪ Funkcja pozycjonowania w napędach S120.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

5 dni - 35 godz.
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Zdobycie wiedzy na temat przekształtników częstotliwości SINAMICS 
S120 oraz właściwości napędów elektrycznych; nabycie praktycznych 
umiejętności wykorzystania sterownika PLC do sterowania napędami 
SINAMICS S120; przedstawienie sposobu diagnostyki napędów; 
omówienie funkcji pozycjonowania i bezpieczeństwa.
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SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA  
Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt 
produkcyjny 

Szczegóły na stronie 32

Stanowiska
szkoleniowe
S1
S2
S3

16 17

S1 S2

S3

Czujniki w aplikacjach przemysłowych
Interfejs IO-Link - szybka rekonfiguracja 

Czujniki w aplikacjach przemysłowych wg 
indywidualnych potrzeb Klienta

▪ Czujniki: zagadnienia podstawowe, ujednolicenie nazewnictwa.
▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe.
▪ Podstawowe parametry czujników, nabycie umiejętności 

właściwego doboru.
▪ Typoszeregi wielkości, dobór właściwej obudowy.
▪ Charakterystyki głównych sygnałów wyjściowych.
▪ Podstawy teoretyczne zasady działania czujników zbliżeniowych.
▪ Podstawy działania czujników z emisją energii, w tym 

w szczególności.
▪ Aplikacje czujników i monitorów temperatury oraz ciśnienia.
▪ Dopasowanie właściwego czujnika przepływu mediów, 

podstawowe typy przepływomierzy stosowane w aplikacjach 
przemysłowych.

▪ Właściwy dobór czujników ultradźwiękowe, sondy radarowe 
a kontrola materiałów sypkich.

▪ Aplikacje wymagające enkoderów kąta obrotu, enkodery 
inkrementalne i absolutne w aspekcie wysokich prędkości 
obrotowych i pamięci położenia.

▪ Zagadnienia podstawowe, możliwości i ograniczenia interfejsu 
IO-Link.

▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe, 
sposoby okablowania.

▪ Podstawowe parametry, komponenty systemu, niezbędne 
oprogramowanie.

▪ Obsługa plików IODD oraz konfiguracja parametrów czujników 
optycznych, monitorów temperatury oraz przepływu, czujników 
zbliżeniowych oraz enkoderów kąta obrotu.

▪ Uruchomienie aplikacji z zastosowaniem modułów 
komunikacyjnych PROFINET - IO-Link.

▪ Samodzielne skonfigurowanie aplikacji sterującej parametrami 
wybranego czujnika z poziomu oprogramowania TIA Portal firmy 
Siemens.

Tematyka szkolenia ustalana jest w oparciu o indywidualne potrzeby. 
Możliwy zakres tematyczny:
▪ Programowanie czujników magnetycznych, indukcyjnych, 

pojemnościowych i optycznych.
▪ Podstawy działania i programowania monitorów prędkości oraz 

enkoderów kąta obrotu.
▪ Podstawy działania i programowania czujników 

ultradźwiękowych.
▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów 

ciśnienia.
▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów 

temperatury.
▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów 

przepływu.
▪ Podstawy działania i programowania czujników i urządzeń 

wykonawczych z interfejsem as-i.
▪ Podstawy działania i programowania czujników i urządzeń 

wykonawczych z interfejsem CANopen.

Cel kursu
Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu
Nazwa kursu

Nazwa kursu

1 dzień - 7 godz.

Do uzgodnienia

 2 dni - 21 godz.

Szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania

Czas trwania

Czas trwania

Samodzielna identyfikacja różnych rodzajów czujników; samodzielny 
dobór czujników do odpowiedniej instalacji; zakres działania czujników 
oraz wyskalowania wielkości mierzonej w stosunku do dokonywanego 
pomiaru; określanie wpływu materiału na odczyt z czujnika; adaptacja 
czujników do rzeczywistych układów pomiarowych.

Samodzielne uruchomianie aplikacji z zastosowaniem modułów 
komunikacyjnych PROFINET - IO-Link; umiejętność konfiguracji 
aplikacji sterującej parametrami wybranego czujnika z poziomu 
oprogramowania TIA Portal firmy Siemens; diagnostyka systemów 
wykorzystujących interfejsy IO-Link.

Przedstawienie zasady działania poszczególnych czujników; 
ćwiczenia praktyczne - budowanie własnych układów automatyki 
opartych o sensorykę przemysłową.

CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

MTB1

Programowanie sterowników logicznych
MITSUBISHI seria MELSEC-FX

▪ Zarys historyczny.
▪ Rodzaje sterowników firmy Mitsubishi.
▪ Parametry sterowników rodziny FX.
▪ Utworzenie nowego projektu.
▪ Środowisko programistyczne GX Works 2.
▪ Panel frontowy sterownika.
▪ Konfiguracja połączenia przez USB.
▪ Formatowanie pamięci CPU.
▪ Tworzenie programów.
▪ Nazwy symboliczne.
▪ Języki programowania.
▪ Klawisze skrótów.
▪ Konstrukcja programu.
▪ Budowa najprostszych rozkazów.
▪ Przesyłanie programu na sterownik.
▪ Narzędzie podglądu.
▪ Iloczyn i suma logiczna.
▪ Podstawowe informacje o realizacji programu.
▪ Obszary odwzorowania PIX i PIY.
▪ Funkcje i bloki funkcyjne.
▪ Funkcje SET i RST.
▪ Detekcja zbocza.
▪ Funkcja ALT.
▪ Structured LAD a FBD.
▪ FBD – wprowadzenie.
▪ FBD – bramka XOR.
▪ Device Monitor – podgląd i modyfikacja wartości.
▪ Nowy typ urządzenia – Rejestr danych.
▪ Różne urządzenia, a bity, Bajty, Słowa i Podwójne słowa.
▪ Systemy liczbowe.
▪ Funkcje MOVE(_E)/MOV, DMOV, DMOVP, MOVP.
▪ Funkcje arytmetyczne.
▪ Operatory arytmetyczne.
▪ Liczniki i Timery.
▪ Dodatkowe funkcjonalności CPU.
▪ Device Memory – wartości początkowe.
▪ Porównanie projektów online.
▪ PLC Diagnostics.
▪ Cross Reference – lista odnośników.
▪ Device List– lista wykorzystanych adresów.
▪ Zabezpieczenie sterownika hasłem.
▪ Ustawienia systemowe.
▪ Pozostałe praktyczne operacje online.
▪ Symulator.
▪ Język LAD (Simple Project).
▪ Podstawowe różnice pomiędzy Structured i Simple Project.
▪ Komentarze globalne – projekt bez symboli.
▪ Nowe klawisze skrótów.
▪ Tryby pracy w GX Works2.

Cel kursu

Program 

Symbol kursu

Nazwa kursu

5 dni
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Przestawienie architektury i funkcji sterowników kompaktowych 
Mitsubishi FX oraz oprogramowania GXWorks2; zapoznanie 
uczestników z podstawami konfiguracji, obsługi, monitorowania oraz 
diagnostyki sterowników Mitsubishi FX; nabycie praktycznych 
umiejętności programowania sterownika w językach LAD (Simple 
Mode), FBD, ST (Structured Mode); zaznajomienie uczestników 
z obsługą modułów rozszerzających.

STEROWNIKI MITSUBISHI

▪ Przekaźniki - markery.
▪ Bloki funkcyjne.
▪ Set i Reset. 
▪ Detekcja zbocza.
▪ Rejestry danych charakterystyka.
▪ Rejestry specjalne.
▪ Rejestry zbiorów – „Bloki danych”.
▪ Instrukcja MOV.
▪ Instrukcje arytmetyczne.
▪ Operacje na 16, 32 i 64 bitach.
▪ Operacje porównania.
▪ Skoki i podprogramy.
▪ Skoki i podprogramy - przykład.

Wysoce specjalistyczne indywidualne stanowiska pracy 
wyposażone w: 
- sterowniki logiczne MITSUBISHI serii MELSEC-FX
- dedykowane oprogramowanie 
- panele operatorskie MITSUBISHI - GOT2000 
- wiele innych

Szczegóły na stronie 33

Stanowiska
szkoleniowe
MTB1
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RK1 RI1

RK2 RI2

RA

Programowanie robotów przemysłowych KUKA 
– kurs podstawowy

Integracja robotów KUKA / ABB ze sterownikiem 
PLC SIEMENS SIMATIC

Programowanie robotów przemysłowych KUKA 
– kurs zaawansowany

Integracja robotów KUKA / ABB z obrabiarką CNC 
ze sterowaniem SINUMERIK

Obsługa, programowanie i uruchamianie 
robotów ABB

▪ Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej 
pracy podczas programowania i pracy automatycznej.

▪ Ogólna budowa robota (mechaniczna manipulatora, 
elektryczna układ sterowania).

▪ Panel operatora (KCP). Budowa funkcje. Opcje dostępne 
w menu na poziomie operatora.

▪ Archiwizacja programów.
▪ Poruszanie manipulatorem przy pomocy przycisków kierunku i za 

pomocą myszy 6D.
▪ Wyznaczanie układów współrzędnych (narzędzia i bazy).
▪ Mastering robota za pomocą EMT i UHR.
▪ Programowanie ścieżki pracy robota – ruchy PTP, LIN i CIRC.
▪ Programowanie operacji logicznych.
▪ Parametryzacja instrukcji ruchu.

▪ Typy robotów i rodzaje sterowników stosowanych w przemyśle.
▪ Bezpieczeństwo podczas pracy z robotem w trybie ręcznym.
▪ Bezpieczeństwo podczas pracy z robotem w trybie automatycznym.
▪ Metody komunikacji maszyn i urządzeń w przemyśle.
▪ Konfiguracja karty DSQC652 wejść/wyjść cyfrowych dla kontrolera 

IRC5.
▪ Komunikacja sterownika PLC z kontrolerem robota ABB IRC5.
▪ Uruchamianie cykli pracy robota z poziomu sterownika.
▪ Zapobieganie i obsługa alarmów.
▪ Testowanie działania programów i komunikacji między urządzeniami.
▪ Praca zrobotyzowanego stanowiska w trybie automatycznym z 

wykorzystaniem symulacji linii produkcyjnej.
▪ Modyfikacje programowe sterownika PLC oraz kontrolera IRC5 do 

potrzeb procesu.

▪ Menu dostępne w trybie eksperta.
▪ Programowanie pozycji w instrukcjach aplikacyjnych.
▪ Dodatkowe instrukcje dostępne z komendami ruchu.
▪ Zmienne systemowe i użytkownika.
▪ Programowanie wybranych instrukcji logicznych.
▪ Poprawianie instrukcji logicznych.
▪ Opis dostępnych instrukcji programowania oraz podstawowych 

struktur.
▪ Programowanie pętli, warunków logicznych, sterowanie 

przebiegiem programu.
▪ Programowanie przyrostowe.
▪ Analiza struktury i działania programów wykonawczych. 

Wyjaśnienie schematu działania programu. Konfiguracja robota 
do pracy automatycznej w trybie AutoEXT- program główny 
i współpracujących z nim podprogramów.

▪ Wykonywanie programu w trybie pracy ręcznej i automatycznej 
AUT.

▪ Programowanie własnych dialogów programowych.

▪ Bezpieczeństwo pracy z robotem.
▪ Bezpieczeństwo pracy z obrabiarką.
▪ Bezpieczna praca w trybie pół-automatycznym.
▪ Kalibracja robota wraz ze stanowiskiem obróbczym.
▪ Przygotowanie programu obróbczego.
▪ Ustawienie bazy obróbczej.
▪ Symulacja programu w sterowniku maszyny.
▪ Pobranie oraz montaż półfabrykatu w uchwycie maszyny.
▪ Wykonanie detalu w trybie automatycznym obrabiarki.
▪ Kontrola pomiarowa.
▪ Odbiór gotowego elementu.
▪ Obsługa alarmów.
▪ Komunikacja robota i obrabiarki za pomocą sygnałów 

cyfrowych.

▪ Bezpieczeństwo pracy z robotem ogólne zasady.
▪ Bezpieczna praca w trybie ręcznym i automatycznym.
▪ Zasady bezpieczeństwa podczas programowania.
▪ Budowa mechaniczna robota.
▪ Teachpendant konsola operatora.
▪ Obsługa konsoli.
▪ Opis wybranych opcji dostępnych w menu konsoli.
▪ Układ wejść i wyjść robota.
▪ Konfiguracja DeviceNet.
▪ Komunikacja ze sterownikiem i peryferiami.
▪ Kalibracja robota.
▪ Wyznaczanie układu współrzędnych narzędzia.
▪ Wyznaczanie WorkObj.
▪ Opis programowania robotów przemysłowych.
▪ Struktura programu.
▪ Typy ruchów, punktów kiedy i w jakich sytuacjach stosować 

odpowiednie typy.
▪ Operacje logiczne zawarte w programie.
▪ Punkty typu Joint.
▪ Ruchy liniowe.
▪ Ruchy po łuku (okręgu).
▪ Sterowanie logiką.
▪ Skoki, odwołania w programie.
▪ Parametryzowanie instrukcji ruchu.
▪ Modyfikacja programów.
▪ Korygowanie pozycji.
▪ Testowanie wprowadzonych zmian.

Cel kursu Cel kursu

Cel kursu Cel kursu

Cel kursu

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Program 
skrótowy

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu Nazwa kursu

Nazwa kursu

2 dni 1 dzień

2 dni Do uzgodnienia

3 dni

Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte

Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte

Szkolenie otwarte

Tryb szkolenia Tryb szkolenia

Tryb szkolenia Tryb szkolenia

Tryb szkolenia

Czas trwania Czas trwania

Czas trwania Czas trwania

Czas trwania

Nabycie wiedzy na temat szczegółowej budowy robota 
przemysłowego KUKA; zdobycie umiejętności konfiguracji robota na 
stanowisku zrobotyzowanym; przeprowadzenie praktycznych 
ćwiczeń z zakresu programowania on-line.

Integracja robotów przemysłowych ABB i rozwiązywania złożonych 
problemów produkcyjnych; projektowanie cyklu produkcyjnego z 
wykorzystaniem robotów; programowanie procesów nadrzędnych 
sterujących robotami przemysłowymi na PLC Siemens SIMATIC.

Zdobycie zaawansowanych umiejętności konfiguracji robota KUKA;
poznanie zaawansowanych sposobów programowania; 
przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z zakresu programowania 
on-line.

Idea integracji robotów przemysłowych KUKA z maszynami 
obróbczymi CNC; projektowanie cyklu produkcyjnego z 
wykorzystaniem robotów.

Wiedza na temat szczegółowej budowy robota przemysłowego ABB; 
zdobycie umiejętności konfiguracji robota na stanowisku 
zrobotyzowanym; poznanie programowania; przeprowadzenie 
praktycznych ćwiczeń z zakresu programowania on-line.

Wysoce specjalistyczne stanowiska pracy wyposażone w roboty 
FANUC, ABB.

Szczegóły na stronie 34-35

Wysoce specjalistyczne stanowiska pracy wyposażone w roboty 
KUKA.

Szczegóły na stronie 34-35

Stanowiska
szkoleniowe
RF1
RF2
RA

W zależności od potrzeb Klienta wykonujemy szkolenia do kontrolerów KRC 1/2, 
VKRC 1/2 i KRC 32. Oferujemy również szkolenia z aplikacji zgrzewania, klejenia etc.
Modyfikujemy program szkoleń do potrzeb klienta.

W zakładach pracy Klientów prowadzimy również szkolenia z zakresu  
programowania i obsługi robotów ABB.

Stanowiska
szkoleniowe
RK1
RK2

ROBOTY PRZEMYSŁOWE

RF1

Programowanie on-line robotów przemysłowych 
FANUC – kurs podstawowy

▪ Budowa robota przemysłowego (wiadomości podstawowe). 
▪ Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych. 
▪ Przygotowanie robota do pracy. 
▪ Realizacja czynności manipulacyjnych. 
▪ Programowanie samouczące on-line w zakresie projektowania 

trajektorii.
▪ Programowanie samouczące on-line w zakresie instrukcji 

obsługowych.
▪ Ćwiczenia praktyczne na stanowisku zrobotyzowanym w zakresie 

programowania on-line.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

3 dni - 21 godz.
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Nabycie wiedzy na temat szczegółowej budowy robota 
przemysłowego; zdobycie umiejętności konfiguracji robota na 
stanowisku z robotyzowanym; poznanie programowania 
samouczącego on-line; przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń 
z zakresu programowania on-line.

RF2

Programowanie on-line robotów przemysłowych 
FANUC – kurs zaawansowany

▪ Programowanie pozycji.
▪ Korygowanie zaprogramowanej już pozycji.
▪ Dodatkowe instrukcje dostępne z komendami ruchu.
▪ Rejestry zwykłe i rejestry pozycji.
▪ Programowanie wybranych instrukcji logicznych.
▪ Poprawianie instrukcji logicznych (sprawdzanie programu, 

zapisywanie programu na karcie FLASH).
▪ Opis dostępnych instrukcji programowania oraz podstawowych 

struktur.
▪ Programowanie pętli, warunków logicznych, sterowanie 

przebiegiem programu.
▪ Programowanie przyrostowe.
▪ Analiza struktury i działania programów wykonawczych.
▪ Wyjaśnienie schematu działania programu.
▪ Konfiguracja robota do pracy automatycznej w trybie PNS - 

program główny i współpracujących z nim podprogramów.
▪ Wykonywanie programu w trybie pracy ręcznej i automatycznej.
▪ Komunikaty błędów i zalecane postępowanie w przypadku ich 

wystąpienia.

Cel kursu

Program 
skrótowy

Symbol kursu

Nazwa kursu

3 dni
Szkolenie otwarteTryb szkolenia

Czas trwania

Zdobycie zaawansowanych umiejętności konfiguracji robota; poznanie 
zaawansowanych sposobów programowania; przeprowadzenie 
praktycznych ćwiczeń z zakresu programowania on-line.
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- kursy podstawowe i zaawansowane

Zapewniamy na jnowocześn ie j sze 
stanowiska szkoleniowe, zbudowane 
w oparciu o komponenty rzeczywistej 
automatyki przemysłowej. 

Szkolenia o kodzie: PLC1 - PLC10, TIA 1500-1 i TIA 1500-2, 
TIA 1500-E, TIA1 - TIA3 

Każdy Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne 
stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań  
i  rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie 
odpowiednich sterowników Siemens S7. Stanowisko składa  
się z wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych  
i analogowych sterownika połączonego z symulatorem 
we j śc iowych sygnałów cy f rowych i  ana logowych.
Stanowiska szkoleniowe składają się z wielu elementów, 
które wykorzystywane są w poszczególnych stopniach 
zaawansowania szkoleń. Głównymi elementami sprzętu  
i oprogramowania są:

Kursy z zakresu systemów sterowania i wizualizacji charakteryzują 
s ię wykorzystaniem specjal istycznego sprzętu. Poniżej 
prezentujemy opis stacji roboczych i stanowisk szkoleniowych 
wykorzystywanych indywidualnie przez kursantów podczas szkoleń 
z działu SYSTEMY STEROWANIA I WIZUALIZACJI. 

Programowanie 
sterowników 
logicznych 
Siemens 
SIMATIC S7

Laboratoria 
szkoleniowe

Sterownik Siemens SIMATIC S7-300 wykorzystywany podczas szkoleń 
PLC1-PLC6 oraz TIA1-TIA3

Stanowisko szkoleniowe TIA 1500 (kurs podstawowy) 

Stanowisko szkoleniowe PLC10: SIMATIC S7-1200 w TIA Portal (kurs 
zaawansowany)

■ Sterowniki Siemens SIMATIC S7
 serii 300/400, 200, 1200, 1500, na których oparty jest 
 system szkolenia.

■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem 
 oprogramowania inżynierskiego.

■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych 
 i wyjściowych.

■ Moduły wejść/ wyjść analogowych oraz symulatory 
 sygnałów wejściowych i wyjściowych.

■ Oprogramowanie  STEP 7, TIA Portal, Micro/WIN.
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Stanowisko szkoleniowe SIMATIC S7-1200 w TIA  Portal - PLC9 i PLC10
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Stanowisko szkoleniowe SIMATIC S7-300/400 w  STEP 7 - PLC1 oraz TIA2

Stanowisko szkoleniowe SIMATIC S7-300/400 w  STEP 7 - PLC2 oraz TIA3

Stanowisko szkoleniowe SIMATIC S7-1500, TIA 1500-1, TIA 1500-2, 
TIA 1500-E

Stanowisko szkoleniowe SIMATIC S7-300/400 w  STEP 7 - PLC2

■ Układ przygotowania powietrza wraz z wyspą zaworową 
 z zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3.

■ Układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch 
 siłowników pneumatycznych oraz chwytaka.

■ Czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń 
 skrajnych siłowników.

■ Układ wejść/wyjść cyfrowych (kurs podstawowy).

■ Włącznik ON/OFF impulsowy (kurs podstawowy).

■ Sygnał świetlny (kurs podstawowy).

■ Wyłącznik bezpieczeństwa (kurs podstawowy).

■ Elektroniczny regulator proporcjonalny
 (kurs zaawansowany).

■ Silnik krokowy (kurs zaawansowany).

■ Enkoder kątowy (kurs zaawansowany).

■ Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10V
 (kurs zaawansowany).

■ Przemiennik częstotliwości (kurs zaawansowany).

■ Silnik serwo z magnesami trwałymi (kurs zaawansowany).

■ Symulator sygnałów binarnych.

■ Symulatory sygnałów wejść oraz wyjść analogowych (0-10V) 
 wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia
 (kurs zaawansowany).

■ Wejścia/wyjścia cyfrowe oraz analogowe firmy Turck 
 połączone siecią PROFIBUS (PLC4).

■ Wyspa zaworowa firmy Parker (PLC4).

■ Siłowniki pneumatyczne firmy Parker (PLC4).

■ Czujniki położenia firmy Turck (PLC4).

W celu wzbogacenia szkolenia, w skład stacji 
roboczych włączyliśmy rzeczywiste komponenty 
i systemy automatyki sterowane z poziomu PLC 
Siemens SIMATIC S7. Każdy uczestnik ma do 
dyspozycji następujący zestaw wykonawczy: 
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Stanowisko szkoleniowe do kursów z Sieci przemysłowych  

Uczestnicy szkoleń dotyczących sieci przemysłowych,  
w szczególności PROFIBUS i PROFINET, mają do dyspozycji 
wieloelementowe zestawy tworzące rozbudowaną sieć 
pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń i zadań w szerokim 
zakresie tematycznym. Stanowisko osprzętu sieciowego składa 
się między innymi z:

■ Sterownika Siemens SIMATIC S7-300 PN/DP 
 (PROFINET/PROFIBUS).

■ Zdalnych modułów wejść/wyjść cyfrowych Siemens ET200S.

■ Zdalnych modułów wejść/wyjść analogowych TURCK.

■ Zdalnych modułów wejść/wyjść cyfrowych TURCK.

■ Panelu operatorskiego Siemens OP177B.

■ Zdalnych modułów wejść/wyść cyfrowych, analogowych, 
 IO-Link Balluff.

■ Zdalnej wyspy zaworowej (cyfrowe wejścia/wyjścia) .
 PNEUMAX

■ Urządzenia diagnostycznego Softing PROFIBUS Tester 4.

■ Pneumatycznego zaworu regulacyjnego Parker.

■ Analogowego czujnika położenia/obrotu.

■ Zestawu czujników różnych typów Balluff.

■ Wysp zaworowych Parker, TURCK, BNEUMAX.

■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia
 Parker.

■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia 
 PNEUMAX.

■ Symulatora sygnałów binarnych.

Szkolenia o kodzie: SP1 - SP5, PLC4.

Sieci przemysłowe

  
■ Symulatora sygnałów wejść oraz wyjść analogowych (0-10V)  
 wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia.

■ Przycisków bezpieczeństwa oraz START/STOP.

■ Komputera z odpowiednim dla szkolenia oprogramowaniem
 ( STEP 7 v5.5, Diagnostic Suite).

Programowanie i projektowanie 
z Distributed Safety oraz Safety 
Advanced w sterownikach
SIMATIC SAFETY INTEGRATED

Uczestnicy kursu z zakresu Programowania i projektowania  
z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC Safety Integrated 
dysponują indywidualnymi stanowiskami szkoleniowymi, 
wyposażonymi w zróżnicowany sprzęt produkcyjny: 

Dodatkowe elementy każdego zestawu to także realne 
komponenty wykonawcze: 

Szkolenia o kodzie: SAF300, SAF1500

■ Rozwiązania PLC – CPU 315F 2PN/DP, 1516F 3PN/DP, a także 
 moduły wejść/wyjść z rodziny S7-1500 w wydaniu FAIL-SAFE.
■ CPU 315F 2PN/DP połączone poprzez sieć komunikacyjną 
 PROFINET z modułami wejść/wyjść z rodziny ET-200S 
 w wydaniu Fail-safe.
■ Całościowe rozwiązania bazujące na CPU z rodziny ET-200S 
 w wydaniu F.

■ Bariery optyczne z przemieszczającym się produktem 
 (wymuszenie wyłączenia bariery podczas przejazdu produktu 
 – tzw. muting).

■ „Mini drzwi” wyposażone w krańcówki bezpieczeństwa.

■ Zestawy przycisków oburęcznych.

■ „Grzybki” bezpieczeństwa z podwójnymi stykami.

■ Stacyjki z kluczykiem.

■ Podwójne – „bezpieczne” styczniki wykonawcze.

Stanowisko szkoleniowe Siemens SIMATIC z DISTRIBUTED SAFETY SAF300

Laboratorium szkoleniowe podczas kursu z zakresu sterowników 
bezpiecznych
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Zestaw modułów wejść - wyjść Sieci PROFIBUS Laboratorium Sieci przemysłowych

Urządzenia wykorzystywane podczas szkoleń z zakresu Magistrali CAN i CANopen

Podczas szkoleń z zakresu Magistrali CAN i CANopen (SP4) 
wykorzystujemy:

Kursanci szkoleń z Sieci przemysłowych wykorzystują również 
zaawansowane analizatory diagnostyczne:

■ Konwertery CAN-USB z oprogramowaniem narzędziowym (PC)■ ProfiTrace2 Ultra Pro - zestaw diagnostyczny dla sieci 
 PROFIBUS DP i PROFIBUS PA.

■ Elementy sieci CAN z okablowaniem

■ Programowane CANstudio, które jest zaawansowanym 
 narzędziem programowym przeznaczonym dla projektantów,
 integratorów oraz serwisantów urządzeń i sieci opartych na 
 technologii CAN.

Laboratorium Sieci przemysłowych Analizator ProfiTrace2 Ultra Pro

 Sprzęt wykorzystywany podczas szkolenia AS-Interface

Podczas szkoleń z zakresu sieci AS-I (SP1) wykorzystujemy 
stanowiska wyposażone w dedykowane sterowniki oraz 
elementy wykonawcze, takie jak: przyciski, moduły wejść i wyjść 
umożliwiające podpięcie czujników, pneumatyczne wyspy 
zaworowe sterujące pracą siłowników. 

■ SOFTING PROFIBUS Tester 4 / BC-600-PB  
 - narzędziem wykorzystywanym do uruchamiania sieci  
 PROFIBUS DP, rozwiązywania problemów z siecią,  
 diagnostyki oraz wykrywania błędów.
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OPROGRAMOWANIE CODESYS OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA

Elektropneumatyczny zestaw wysp zaworowych

Stanowiska szkoleniowe wykorzystywane podczas programowania sterowników logicznych w środowisku CoDeSys

Uczestnikom szkolenia oddajemy do dyspozycji stanowiska 
szkoleniowe, przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań 
przemysłowych, opartych o zastosowanie sterowników różnych 
producentów zgodnych z CoDeSys:

■ Urządzenia firm TURCK oraz ifm electronic

■ Stanowisko szkoleniowe wyposażone w sterownik
 z odpowiednim dla programu szkolenia zestawem wejść/
 wyjść oraz symulatorem sygnałów wejściowych

■ Każdy Uczestnik ma także do dyspozycji komputer
 z oprogramowaniem CoDeSys

Oprogramowanie
CoDeSys
Szkolenie o kodzie: CDS1, CDS2.

Oprogramowanie wykorzystywane podczas szkoleń z systemów 
wizualizacji

Laboratorium HMI/SCADA Panel operatorski HMI

Uczestnicy szkoleń z zakresu WinCC, WinCC flexible (W1, W2) 
mają do dyspozycji:

■ Stanowisko szkoleniowe oparte o sterownik S7-300/400, 
 składające się ze sterownika wyposażonego w moduły 
 wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego 
 z symulatorem sygnałów cyfrowych, analogowych 
 wejściowych oraz wyjściowych.

■ Oprogramowanie SIMATIC WinCC /SCADA
 (szkolenie W1) przeznaczone do wizualizacji i sterowania 
 procesami przemysłowymi.

■ Komputery z oprogramowaniem WinCC flexible
 (szkolenie W2).

■ Panele operatorskie SIMATIC OP177B (szkolenie W2).

Szkolenia o kodzie: W1, W2.

Oprogramowanie 
HMI/SCADA
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Stanowisko szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów  
z programowania napędów Siemens SINAMICS G120 i Micromaster

Stanowisko szkoleniowe wykorzystywane podczas kursów z 
technik napędowych SIMOTION D i SINAMICS S120

Do dyspozycji Uczestników kursu oddajemy stanowiska 
szkoleniowe, przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań 
przemysłowych opartych o napędy elektryczne, wykorzystujące 
pr zemienn ik i  częs tot l iwośc i .  S tanowi sko  sk łada s ię 
z przemiennika częstotliwości wyposażonego w symulator 
sygnałów cyfrowych i analogowych. Każdy przemiennik 
połączony jest z asynchronicznym silnikiem elektrycznym.

Sterowniki Siemens SIMATIC S7-314C PN/DP:

■ 24 wejścia cyfrowe, 16 wyjść cyfrowych.

■ 5 wejść analogowych, 2 wyjścia analogowe.

■ Interfejs PROFIBUS DP lub PROFINET.

Techniki
napedowe,
Szkolenia o kodzie: NAP1, TNS1, TNS2, TNS3, TNS4

Zestawy napędowe: 

■ Przekształtniki częstotliwości z rodziny 
SINAMICS S120, MICROMASTER 440, SINAMICS G120.

■ Modułu kontrolera ruchu SIMOTION w wersji D.

■ Silniki asynchroniczne.

■ Enkodery inkrementalne.

■ Hamulce i sygnalizatory stanu wyjść cyfrowych oraz 
analogowych.

■ Zadajnik sygnałów cyfrowych i analogowych do sterowania 
lokalnego.
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Stanowisko szkoleniowe używane podczas kursu z Podstaw technik 
napędowych

Laboratorium technik napędowych

Symulator obciążenia silnika

Komponenty stanowiska szkoleniowego TNS3 i TNS4



SIMATIC PCS7 
CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

ROBOTY PRZEMYSŁOWE
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Laboratorium szkoleniowe Distributed Control System 

Laboratorium szkoleniowe podczas kursu z zakresu czujników 
przemysłowych

Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji stacje robocze 
wyposażone w systemy SIEMENS SIMATIC PCS7. Dysponuje on 
rozwiązaniami systemowymi dla wszystkich procesów związanych 
z cyklem produkcyjnym, począwszy od logistyki zamówieniowej, 
przez właściwy proces produkcyjny, procesy związane 
bezpośrednio z produkcją, a skończywszy na optymalizacji 
i rozliczaniu produkcji.

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk wyposażonych w elementy sensoryki większości typów używanych 
obecnie w automatyce przemysłowej. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji stanowisko szkoleniowe zawierające: czujniki optyczne, czujniki 
przepływu temperatury mediów płynnych i gazowych, czujniki pozycjonujące, indukcyjne, zbliżeniowe, pojemnościowe, magnetyczne, 
czujniki koloru, monitory temperatury.

Podczas szkolenia omawiamy nowe standardy pl ików 
konfiguracyjnych oraz tworzenie projektu dla systemów PLC 
firmy Siemens z zastosowaniem urządzeń IO-Link firm, takich jak: 
ifm electronic, Balluff, Siemens czy Pepperl-Fuchs.

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium sensoryki, 
gdzie kursanci mają możliwość zapoznania się oraz uruchamiania 
czujników i monitorów przemysłowych różnych firm. Szeroka 
gama posiadanego przez nas osprzętu automatyki pozwala na 
indywidualną pracę nad stawianymi problemami, zatem każdy 
uczestnik ma możliwość samodzielnie podłączyć i uruchomić 
system z czujnikami IO-Link. Uczestnicy dowiedzą się, jak dobrze 
zaplanować nową instalację lub skutecznie przeprowadzić 
modernizację istniejących aplikacji. 

Każdy Uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne 
stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań 
przemysłowych opartych o zastosowanie sterowników MITSUBISHI 
oraz paneli operatorskich:

■ Sterowniki MITSUBISHI serii FX, na których oparty jest system 
szkolenia.

■ Panel operatorski GOT2000.

■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem 
oprogramowania inżynierskiego.

■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych 
i wyjściowych.

■ Oprogramowanie GX Works 2.

■ Zestawy elementów wykonawczych podłączonych do 
wejść/wyjść sterownika.

SIMATIC PCS7

Czujniki przemysłowe

Szkolenie o kodzie: PCS1.

Szkolenie o kodzie: S1, S2, S3.
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Szkolenia o kodzie: MTB1.

Sterowniki 
MITSUBISHI

Zestaw szkoleniowy oparty o sterownik Mitsubishi seria FX

Zestaw szkoleniowy oparty o sterownik Mitsubishi seria FX
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Podczas prowadzenia kursów FANUC wykorzystujemy 

profesjonalne stanowisko zrobotyzowane składające się z: 

■ Robotów przemysłowych FANUC AM 100iB opartych
     o kontrolery RJ3iB

■ Robotów przemysłowych FANUC AM 100iC opartych
     o kontrolery RJ3iC

Pozwala to na pełne zrozumienie cyklów pracy robotów oraz 

zasady ich działania. 

Stanowisko szkoleniowe z robotem ABB IRB120.

Szkolenia o kodzie: RF1, RF2, RA, RK1, RK2 oraz RI1 i RI2.

Roboty 
przemysłowe

Na szkoleniach z zakresu programowania i obsługi robotów przemysłowych kursant pozna budowę, zasadę działania oraz będzie 
potrafił samodzielnie uruchomić i skonfigurować robota FANUC, ABB lub KUKA. Na potrzeby kursów oddajemy specjalnie przygotowane 
zrobotyzowane stacje edukacyjne oraz przemysłowe ukierunkowane na szybkie i efektywne zdobycie wiedzy.

Dodatkowo stacje wyposażone są w:

■ Magazyny odkładcze i stanowiska do reorientacji.

■ Oprzyrządowanie technologiczne dopasowane
      do realizowanych zadań.

■ Unikalne pomoce dydaktyczne do realizacji ćwiczeń
      praktycznych.
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Podczas szkoleń z zakresu programowania i obsługi robotów 
ABB, do dyspozycji kursantów oddajemy autorskie, edukacyjne 
stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzą trzy roboty 
przemysłowe wyposażone w najnowsze kontrolery serii IRC5.
 
■ Robot ABB IRB120 RW6 
      to mały robot przemysłowy o udźwigu do 3 kg i zasięgu równym 

580 mm. Najmniejszy z uniwersalnych robotów przemysłowych 
ABB i ważący zaledwie 25 kg. Robot IRB120 jest tanim 

     i niezawodnym rozwiązaniem, zwykle zapewniającym wysoki 
wzrost efektywności produkcji przy niewielkich nakładach 
finansowych. Zrobotyzowana stacja szkoleniowa zawiera 
zadajniki sygnałów cyfrowych I/O, kartę DeviceNet Master/
Slave, moduł komunikacyjny PROFINET IO Slave, systemy 
Motion Supervision, SoftMove, World Zones, Path Recovery, 
Multitasking, Flexpendant Interface oraz PC interface. 
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■ ABB IRB1200 RW6 
     to robot przemysłowy o udźwigu do 5 kg oraz zasięgu równym 

900 mm. IRB1200 to robot przemysłowy do zadań przenoszenia/
przeładunku oraz obsługi maszyn. Jest elastyczny, łatwy 
do wdrożenia i użytkowania, o kompaktowej konstrukcji, 
skróconym czasie cyklu oraz o dużym zasięgu pracy. Stacja 
zrobotyzowana zawiera panel przyciskowy 15”, panel 
operatorski HMI SIEMENS, niezależną instalację pneumatyczną, 
sterownik logiczny PLC S7-1200 z dodatkowym modułem I/O 
16 wejść/16 wyjść, kartę DeviceNet Master/Slave, moduł 
komunikacyjny PROFINET IO Slave oraz Profibus, a także systemy 
Motion Supervision, World Zones, Path Recovery, Multitasking, 
Flexpendant Interface, PC interface oraz Integrated Vision.

■ Robot KUKA KR10 R1420 z najnowszej serii CYBERTECH NANO 
wyposażony jest w kontroler KRC4 Compact oraz panel 
sterujący SmartPad. Charakteryzuje się najbardziej zwartą 
konstrukcją nośną w swojej kategorii robotów przy zasięgu 
równym 1420 mm. Przy dobrej precyzji i powtarzalności 
wynoszącej ok. 0,04 mm, robot jest w stanie zademonstrować 
swoje możl iwości, nawet przy dużym tempie pracy. 
Jednocześnie pomimo zwartej konstrukcji, robot posiada 
udźwig na flanszy  sięgający do 10 kg, a właściwie 
rozmieszczone oprzyrządowanie technologiczne wzdłuż ramion 
robota może łącznie ważyć do 20 kg. Bardzo duży zakres pracy 
robota połączony z jego kompaktową konstrukcją znajduje 
szerokie zastosowanie w przemyśle. Kontroler KRC4 Compact 
wraz z najnowszym oprogramowaniem w sposób intuicyjny 
pozwala na komunikację z innymi urządzeniami za pomocą 
modułów sieciowych PROFINET oraz PROFIBUS.

■ Robot KUKA KR6 R700 SIXX z serii KR AGILUS
      z najnowszym kontrolerem serii KRC4 to rozwiązanie stosowane 

w procesach produkcji opierających się o klejenie, pakowanie, 
spawanie, przenoszenie. Ponadto roboty tego typu stosowane 
są przy montażu części. Robot ma zasięg wynoszący 
707 mm, masę własną równą 51 kg oraz powtarzalność 
sięgającą do 0.03 mm. Zrobotyzowana stacja edukacyjna 
z robotem R700 SIXX jest wyposażona w panel operatorski 
HMI, sterownik Siemens S7-1200 oraz moduły sieciowe 
ProfiNET pozwalające na szybką rozbudowę układu, a co 
najważniejsze szybkie poznanie przemysłowych standardów. 

■ ABB IRB2400 RW5 
     to duży robot do zastosowań przemysłowych o udźwigu do 

20 kg oraz zasięgu sięgającym 1550 mm. Roboty IRB2400 są 
stosowane w procesach spawania łukowego, montażu, 
cięciu/gratowaniu, odlewaniu ciśnieniowym, procesach 
klejenia i uszczelniania, formowania wtryskowego, obsłudze 
maszyn, przenoszenia materiałów oraz pakowaniu. Stacja 
zrobotyzowana zawiera zadajniki sygnałów cyfrowych I/O, 
kartę DeviceNet Master/Slave, moduł komunikacyjny PROFINET 
IO Slave oraz Profibus, a także systemy Motion Supervision, 
World Zones, Path Recovery, Multitasking, Flexpendant 
Interface oraz PC interface.
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Trenerzy

Mgr inż. Jacek Barcik

Dr inż. Jacek Stój

Mgr inż. Michał Witek

Mgr inż. Łukasz Wita

Mgr inż. Grzegorz Czekała

Ekspert programista-automatyk z 15-letnim doświadczeniem zdobytym przy tworzeniu oprogramowania 
dla sterowników mobi lnych, układów mikroprocesowych oraz środowiska MS Windows®. Brał udział 
w wielu projektach R&D w zakresie projektowania systemów sterownia pojazdów specjalnych oraz cywilnych opartych 
o CAN/CANopen® przy współpracy z firmami z terenu Polski oraz Unii Europejskiej. Twórca profesjonalnego
oprogramowania o nazwie CANStudio dla magistrali CAN do konfiguracji węzłów CANopen®, monitorowania sieci CAN 
i loggingu. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, Mikro-kontrolerów oraz MS Windows® w C, C++, Delphi, 
CoDeSys ze szczególnym naciskiem na Magistralę CAN, CANopen® oraz J1939, projektowaniu stosów CANopen® oraz 
sterowników (driver) dla mikro-kontrolerów CAN.

Ekspert z zakresu Informatyki Przemysłowej z 10-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, konfiguracji, 
oprogramowania, modernizacji oraz utrzymania przemysłowych systemów komputerowych. Posiada kwalifikacje 
w szerokim zakresie: sterowniki PLC, sieci komunikacyjne, systemy SCADA i MES, systemy wbudowane, systemy monitoringu 
(w tym oparte o sieć GSM). Specjalizuje się w produktach Siemens SIMATIC S7-300/400, STEP 7, sieciach PROFIBUS, PROFINET 
oraz w rozwiązaniach sprzętowych i programowych wielu innych producentów (m.in. GE IP, Beckhoff). Posiada wieloletnie 
doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z systemami przemysłowymi, w tym w prowadzeniu warsztatów i szkoleń.

Rozległa znajomość systemów sterowania, jak też biegła znajomość wielu języków programowania sprawia, iż jego 
kompetencje są wyjątkowo cenione, także jako trenera i współtwórcy programów szkoleniowych. Uczestniczył  
i nadal realizuje wiele ciekawych projektów automatyzacji oraz sterowania, m.in. pierwszy na świecie projekt 
uruchomienia w pełni zautomatyzowanych systemów saturacyjnych dla nurków głębinowych na 2 statkach. 
Posiada rozległą wiedzę z SIMATIC S7-300 i 400, WinCC Flexible, WinCC, PCS7, sieci przemysłowych PROFIBUS, 
PROFINET, PROFIsafe, sterowników Mitsubishi i GX Developer, Telemecanique, Unity XL, InTouch i wielu innych,  
z którymi miał okazję pracować na morzu i na lądzie.

Samodzielny specjalista automatyk. W pracy zawodowej, jako programista PLC oraz SCADA, realizuje głównie projekty 
zagraniczne. Kursantom potrafi przekazać nawet najbardziej trudne i skomplikowane zagadnienia. Poza biegłą 
znajomością sterowników Siemens SIMATIC S7 i wizualizacji WinCC Flexible, najczęściej pracuje także ze sterownikami ALLEN 
BRADLEY, PRO-FACE, IFIX oraz sieciami przemysłowymi PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, MPI, Devicenet oraz z napędami 
Siemens, STÖBER, Parker.

Kons t ruk to r  uk ładów automatyk i  z  wyko r zy s tan iem komponentów S iemensa ,  SEW-a ,  M i t sub i sh i 
o r a z  L a b V i e w .  S t a ż y s t a  n a  F a c u l t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  S k o p j e  ( M a c e d o n i a ) .  
Nabyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje przy współtworzeniu dokumentacji szkoleniowej.

Mgr inż. Andrzej Kasprzycki

Mgr inż. Krzysztof Polczyk

Dr inż. Piotr Michalski

Dr inż. Piotr Świszcz

Dr inż. Piotr Gaj 

Ekspert automatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym przy uruchamianiu rozległych instalacji automatyki 
przemysłowej, a także w utrzymaniu ruchu dużych linii produkcyjnych, w tym pierwszej instalacji PCS7 w Polsce. 
Specjalizuje się w produktach i systemach firmy Siemens, m.in.: SIMATIC S7-300/400, SIMATIC  STEP 7, TIA Portal,  
PROTOOL, PCS7, WinCC Flexible, WinCC, WinCC Professional, MICROMASTER i napędów SINAMICS S,G.  
Jest autorem wielu doskonałych dokumentacji i programów szkoleniowych, a prowadzone szkolenia cieszą się 
szczególnym uznaniem kursantów.

Automatyk programista PLC, który dzięki ogromnemu doświadczeniu pracuje w kraju i za granicą jako niezależny 
specjalista wysokiej klasy. Realizuje prace uruchomieniowe i programistyczne. Poza znajomością Siemens SIMATIC S7, 
czy WinCC Flexible, Protool, ma liczne doświadczenia w pracy ze sterownikami Allen Bradley, systemem InTouch SCADA, 
sterownikami bezpieczeństwa PNOZ, Siemens S7 Distributed Safety, Sick oraz sieciami przemysłowymi PROFIBUS, PROFINET, 
Ethernet, AS-I, Interbus, Controlnet, Devicenet.

Specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, sensoryki przemysłowej oraz sieci przemysłowych z 20-letnim 
doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między 
innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric oraz B&R. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy 
dydaktycznej związanej z systemami automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, TIA 
Portal, STEP-7, CoDeSys, ze szczególnym uwzględnieniem magistrali AS-interface.

Jest autorem ponad 70 publikacji i kilku książek, jak również programów oraz dokumentacji szkoleniowych. Projektant 
i realizator wielu technologii z dziedziny węgla i stali, petrochemii i chemii, a także przemysłu spożywczego. Kierował ponad 
dwudziestoma rozruchami technologicznymi realizowanymi na sterownikach PLC oraz DCS. Swoje projekty wykonuje na 
urządzeniach firmy Siemens, ABB, Omron, Beckhoff, GE FANUC, Danfoss, stąd znajomość wielu środowisk, w tym: SIMATIC  
STEP 7, AC800M, Freelance, CX One, Twin Cat, Proficy Machine Edition, Apos.

Doktor nauk technicznych z dziedziny informatyki. Specjalizuje się w projektowaniu przemysłowych systemów 
informatycznych i automatyki oraz bierze czynny udział w realizacjach wielu aplikacji przemysłowych  
z wykorzystaniem PLC, sieci przemysłowych m.in. PROFIBUS i PROFINET, układów napędowych, systemów SCADA, HMI, 
oraz MES różnych firm. Posiada 20 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.



Zaufali nam:

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i  n ie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art .  66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems sp. 
z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone 
znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.  

W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

emt-systems.pl
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44-100 Gliwice

Tel.: 32 411 1000

e-mail: info@emt-systems.pl
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ul. Wincentego Pola 16
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