
EcoStruxure Tour II edycja
Bezpłatne warsztaty z automatyki przemysłowej
17 października 2019, Baranów Sandomierski

Prezentacja działania urządzeń automatyki przemysłowej NA ŻYWO. 

Zapisz się już dziś – ilość miejsc ograniczona

Start: 17 października 2019, Baranów Sandomierski
Zamek w Baranowie Sandomierskim, ul. Zamkowa 22

Kolejne spotkanie:
Wielkopolska
Szczegóły wkrótce!

 1 dzień szkoleniowy

 12  wykładów – wyłącznie 
specjalistyczna wiedza 
techniczna

 6 stanowisk produktowych

 10  doświadczonych inżynierów 
Schneider Electric – 
ekspertów z różnych 
dziedzin automatyki

https://kurser.schneider-electric.se/course.aspx?orgid=13&groupid=2273&courseid=2273


EcoStruxure Tour II edycja 
Bezpłatne warsztaty z automatyki przemysłowej
17 października 2019, Baranów Sandomierski

Program
Sala 1: Konsultacje z ekspertami przy stanowiskach produktowych

Sala 2: Wykłady na temat rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej
8.30 Rejestracja i kawa powitalna

9.00 Rozpoczęcie warsztatów

9.10 Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe w dialogu operatorskim (przyciski, łączniki 
krańcowe) technologie biometryczne.

9.40 Kompleksowa oferta automatyki maszynowej – integracja rozwiązań, Modicon 262 – 
NOWOŚĆ 2019!

10.20 Bezpieczeństwo nowoczesnych maszyn - Machine Safety.

10.50 Komfort utrzymania ruchu dzięki aplikacjom typu Advisor: Rozszerzona Rzeczywistość 
i jej wykorzystanie w zakładach produkcyjnych, Secure Connect, Machine Advisor.

11.20 Jakie możliwości stwarzają nowoczesne przemienniki częstotliwości?  

11.50 Jakie funkcje powinien posiadać nowoczesny panel HMI aby spełniać oczekiwania 
wymagających użytkowników?

12.20 Przerwa / lunch

12.50 Zaawansowane rozwiązania automatyki Industry 4.0 na przykładzie redundantnych  
systemów PAC Modicon.

13.20 Co wybrać PLC + SCADA czy DCS? Hybrydowe Systemy DCS dla Zakładów  
Produkcyjnych na przykładzie DCS  Process Expert System.

13.50 PacDrive i Lexium oraz roboty Delta – Serwonapędy Schneider Electric.

14.20 Usługi serwisowe świadczone przez Schneider Electric – Cyberbezpieczeństwo i nie 
tylko.

14.50 Platforma Systemowa Wonderware – jak wpływać skutecznie na efektywność produkcji?

15.20 Systemy szaf  przemysłowych SAREL. ClimaSys SVS – System Inteligentnej Wentylacji.

15.50 Zakończenie warsztatów.

Zarejestruj się tutaj
Termin: czwartek 17 października 2019

Lokalizacja: Zamek w Baranowie, ul. Zamkowa 22,  
39-450 Baranów Sandomierski 

Kolejne spotkanie: 
listopad 2019 – Wielkopolska

Organizator: Schneider Electric

Grupa docelowa: inżynierowie działów automatyki i działów utrzymania 
ruchu, działów technicznych, inwestycyjnych w zakładach przemysłowych

Formuła warsztatów:  
● 12 prezentacji technicznych z równoległymi prezentacjami urządzeń 
omawianych w ramach prezentacji. 
● Konsultacje z ekspertami – inżynierami z danej dziedziny automatyki. 
● 6 stanowisk produktowych - prezentacja urządzeń na żywo

Cel szkolenia:  
● Zapoznanie z nowoczesnymi architekturami systemów automatyki 
przemysłowej, poszczególnymi komponentami, ich wpływem na 
infrastrukturę zakładowych systemów automatyki.  
● Konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin automatyki przemysłowej 
w zakresie praktycznego zastosowania nowoczesnych urządzeń 
i oprogramowania w zakładach produkcyjnych.

Lunch i bogaty bufet  przez cały czas trwania warsztatów.

Udział w warsztatach zostanie potwierdzony certyfikatem.

Liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z automatyki przemysłowej prowadzonych przez doświadczonych 
ekspertów Schneider Electric.

Zapisy na stronie www.se.com/pl/szkolenia

https://kurser.schneider-electric.se/course.aspx?orgid=13&groupid=2273&courseid=2273
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