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Certyfikowana jakość szkoleń
Prowadzimy szkolenia na całym świecie w lokalnych językach, na najwyższym poziomie, którego nasi klienci jak i
my sami od siebie oczekujemy. Dzięki 50letniemu doświadczeniu oferujemy szeroki zakres wiedzy technicznej
której towarzyszy najwyższa jakość usług oraz procesów dydaktycznych.
Festo Didactic podkreśla swoją pozycję jednego z wiodących na świecie dostawców szkoleń
oferując certyfikowane warsztaty i seminaria zgodne z DIN ISO 29990: 2010, standardem zarządzania jakością
instytucji edukacyjnych. Norma ta  oparta na dobrze znanej normie DIN ISO 9001: 2008  koncentruje się na
uczniu, efektach uczenia się, usługach dydaktycznych i kompetencjach dostawcy usług szkoleniowych.

Nasze unikalne wartości :
• Zorientowane na przemysł
• Międzynarodowe
• Zorientowane na klienta
• Certyfikowane

Festo Certified Training Professional
Wszyscy nasi trenerzy są certyfikowani zgodnie z naszym wewnętrznym systemem
zarządzania jakością „Festo Certified Training Professional”, który gwarantuje realizację
szkoleń i seminariów na najwyższym możliwym poziomie
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Szkolenia zamknięte

Dostrzegając potencjał pracowników.
Widząc w nich źródło sukcesu.
Oferujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

Festo to Twój partner w edukacji
Szukasz szkoleń dopasowanych do swoich potrzeb? Nasze seminaria i warsztaty są dostępne również w formie zamkniętej.
Uczymy bez straty czasu i bezpośrednio na maszynie w twoim zakładzie pracy.

Mobilne stanowiska szkoleniowe
Dzięki naszym mobilnym stanowiskom szkoleniowym jesteśmy w stanie dostarczyć szkolenia zamknięte Festo w dowolnym miejscu
w Polsce zachowując przy tym w 100% jakość i możliwości jakie dają nam nasze otwarte centra szkoleniowe w Jankach, Gliwicach .

Szkolenie dostosowane do potrzeb
Szkolenie w formie zamkniętej pozwala na dostosowanie planu szkolenia do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Bliskość fir
my pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistym środkowisku pracy. W ten sposób zdobyta wiedza teoretyczna przy po
mocy naszego trenera jest bezpośrednio wdrażana w praktyce na twoim stanowisku pracy.

Twoje korzyści
•Brak kosztów podróży dla uczestników
•Trenerzy i sprzęt do szkoleń na miejscu
•Uczestnicy wyłącznie z jednej firmy
•Dostosowanie treści nauczania
•Możliwość ćwiczeń bezpośrednio na maszynie klienta

Szyte na miarę

Szkolenia zamknięte
Seminaria i warsztaty z tego oznakowania
oferowane są w firmie i dostosowane do potrzeb.
Informacja cenowa na zapytanie. Do 12 uczestników.
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Szkolenia spis treści

Szkolenia dla przemysłu
Zgodnie z wymaganiami przemysłu Festo Training and Consulting stawia na praktyczne podejście do nauczania.
Oferta szkoleń obejmuje wszystkie poziomy kształcenia: podstawowy, zaawansowany i ekspercki.
Stanowiska szkoleniowe wyposażone w komponenty przemysłowe zapewniają nabywanie doświadczenia w posługiwaniu się
rzeczywistymi narzędziami pracy. Nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności gwarantuje sukces w procesie nauczania.

Dla kogo dedykowane są szkolenia techniczne Festo?
Festo dostarcza specjalistycznej wiedzy zawodowej wszystkim grupom odbiorców: operatorom maszyn i urządzeń, pracowni
kom utrzymania ruchu, projektantom, a także automatykom i programistom.

Twoje korzyści:
• Bezpośrednie stosowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy w praktyce
• Materiały i skrypty szkoleniowe na własność
• Międzynarodowy CERTYFIKAT stanowiący potwierdzenie nabytych umiejętności, honorowany w 61 krajach na całym świecie!

Programy rozwoju kwalifikacji zawodowych
W przypadku, gdy zakres pojedynczego szkolenia nie jest w stanie pokryć Twojego zapotrzebowania możliwe jest uruchomienie
dla Ciebie dedykowanego Programu Rozwojowego.Takie rozwiązanie składa się z kliku rozłożonych w czasie kursów oraz jest
związane z konkretnym projektem rozwoju Twoich kompetencji.
W ramach realizowanego Programu Rozwojowego tworzymy dla Ciebie dedykowane pod twoje potrzeby szkolenia i warsztaty.

Szczegółowy spis treści:
PRZEMYSŁ 4.0
Strona

Kod

Tytuł

NEW

12

TCM261

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0  kluczowe elementy i możliwości biznesowe

NEW

13

TCM221

Przemysł 4.0 : Praktyczne szkolenie z wykorzystaniem minifabryki MPS®TS 203 I4.0

BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MASZYN
Strona

Kod

Tytuł

15

PA131

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

16

AUT431

Technika bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu

17

AUT413

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

18

PN321

Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce dla konstruktorów
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Szkolenia spis treści

HYDRAULIKA I ELEKTROHYDRAULIKA
Strona

Kod

Tytuł

20

HY511

Podstawy hydrauliki

21

HY521

Eksploatacja ukladów hydraulicznych

22

HY611

Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki

23

HY171

Obsługa systemów hydrauliki

24

HY132

Wprowadzenie do hydrauliki proporcjonalnej

25

HY181

Hydraulika mobilna

26

HPLUS

Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim® H

PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC SIEMENS
SIMATIC S7300/400, SIMATIC S71200/1500, CoDeSys
Strona

Kod

Tytuł

29

PLC211

SIEMENS SIMATIC S7300/400 w STEP 7  podstawy

30

PLC222

SIEMENS SIMATIC S7300/400 w STEP7  dla zaawansowanych

31

PLC232

SIEMENS SIMATIC S7300/400 w STEP7 sieci przemysłowe

NEW

32

PLC311

SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA Portal  podstawy

NEW

33

PLC411

SIEMENS SIMATIC S71200/1500 w TIA Portal  podstawy

CoDeSys
34

PLC271

CoDeSys w zastosowaniach przemysłowych

35

PLC281

CoDeSys  programowanie sterowników niezależne od sprzętu

WYSPY ZAWOROWE FESTO
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Strona

Kod

Tytuł

37

PN153

Wyspy zaworowe CPX, CPV w instalacjach klienta

38

PN163

Wyspy zaworowe CPX Festo  przeglądy, modyfikacje i usuwanie usterek

39

PN173

Wyspy zaworowe CPV Festo  przeglądy, modyfikacje i usuwanie usterek

Szkolenia spis treści

MECHATRONIKA I AUTOMATYKA PROCESOWA

NEW

Strona

Kod

Tytuł

41

SENSOR1

Czujniki w automatyce

42

SENSOR2

Przetworniki pomiarowe

43

SENSOR

Wprowadzenie do mechatroniki

44

AUT211

Wprowadzenie do mechatroniki

45

MPL1

Przemysłowe zastosowania mechatroniki

TECHNIKI REGULACJI PROCESOWEJ  CIĄGŁEJ
46

AUT111

GRAFCET  sposób opisu procesu

47

PA191

Podstawy technik regulacji

PNEUMATYKA

NEW

Strona

Kod

Tytuł

49

PN111

Podstawy pneumatyki

50

PN281

Podstawy elektropneumatyki

51

PN293

Nowoczesna pneumatyka dla operatorów

52

PN121

Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

53

PN211

Obsługa systemów pneumatyki

54

PN183

Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych

55

PN232

Minimalizacja strat  efektywne wykorzystanie pneumatyki

56

PN152

Wykorzystanie podciśnienia w technice montażu

57

PN122

Logika pneumatyczna

58

PN251

Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSim® P

59

AUT131

Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem
FluidSim® P

INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA
Strona

Kod

Tytuł

61

EL131

Podstawy elektrotechniki 1  prąd stały

NEW

62

EL141

Podstawy elektrotechniki 2  prąd zmienny

NEW

63

EL151

Podstawy elektrotechniki przemysłowej w praktyce

64

EL111

Podstawy inżynieri elektrycznej i napędów elektromechanicznych

65

ED111

Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
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Dydaktyka na świecie

We drive automation for your success.
We are your partner to inspire you.
We shape the future together.

Dostępność na całym świecie? To nasza specjalność!
Zawsze do Państwa dyspozycji: oferujemy innowacyjne produkty, rozwiązania oraz usługi na całym świecie.
Dysponując 250 oddziałami w 176 krajach, możemy zagwarantować, że jesteśmy w ciągłym kontakcie ze
swoimi klientami. Dlatego możemy zaoferować ścisłą współpracę.
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Dydaktyka na świecie

Global

Knowhow

Festo Didactic
w skrócie:

Wykaz wybranych
klientów
międzynarodowych:
Volkswagen

1

Ponad 50 lat doświadczenia

Michelin
2

530 wyspecjalizowanych

Faurecia

pracowników w około 80 krajach

TRW
3

Ponad 50.000 uczestników rocznie

4

Przeszło 3000 seminariów na rok

KGHM Miedź
SaintGobain
Arcelor Mittal

5

Wiodący na świecie dostawca

Procter and Gamble

technicznego wyposażenia edukacyjnego

Unilever
6

7

Wiodący na świecie dostawca usług
szkoleniowodoradczych

Reckitt Benckiser

Ponad 20 lat doświadczenia

Nestle

w organizacji centrów kształcenia
praktycznego i ustawicznego
w Polsce i na świecie.

Ferrero
CocaCola Company
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Materiały dydaktyczne

Pneumatyka

Elektrotechnika

Hydraulika

Podstawowy, zaawansowany, ekspert

Podstawowy

Podstawowy, zaawansowany, ekspert

Materiały dydaktyczne
Będąc uczestnikiem naszych szkoleń otrzymujesz w ramach kursu na własność skrypty i materiały
edukacyjne.

Nasze materiały dydaktyczne stanowią:
• rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy
• unikatowa publikacja zawierająca wiele praktycznych zastosowań wykorzystywanych w przemyśle
• zbiór informacji z zakresu danej tematyki
• szereg norm i wytycznych niezbędnych do tworzenia bezpiecznych i efektywnych układów automatyki
• gotowe propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów
• informacje nt. symboli, schematów, możliwości współpracy i właściwości komponentów automatyki
przemysłowej zebranych i skatalogowanych w jednym miejscu

Twoje korzyści:
Będąc uczestnikiem naszych szkoleń otrzymujesz w ramach kursu na własność
skrypty i materiały edukacyjne.
Każde nasze szkolenie posiada dedykowane materiały szkoleniowe.
Stanowią one integralną część szkolenia, a także praktyczne i kompletne źródło
wiedzy z danej tematyki.
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Oprogramowanie

Oprogramowanie
W trakcie szkolenia posiadasz dostęp do najnowszego oprogramowania jakie Festo proponuje
swoim klientom.
Symulacje za pomocą oprogramowania Festo: CIROS, FluidSIM® stanowią uzupełnienie rzeczywi
stych warunków pracy laboratoryjnej podczas szkolenia.

Zalety użytkowania oprogramowania podczas zajęć :
• pozwala symulować i odwzorować rzeczywiste procesy
• pozwala symulować pracę sterownika wraz z jego peryferiami i elementami
wykonawczymi ( siłowniki, zawory, czujniki, inne )
• pozwala sterować cechami komponentów tak, aby wykazać ważne z dydaktycznego punktu
widzenia zjawiska
• pozwala na porównanie zachowania się rzeczywistych układów w stosunku do ich
wirtualnych odpowiedników ( czy wyniki są takie same? )

FluidSIM®5
FluidSIM®5 to wiodące na świecie od ponad 20 lat oprogramowanie do projektowania schematów
połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki a obecnie również elektrotechniki.
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Przemysł 4.0

Szukasz informacji dotyczących Przemysłu 4.0.
Chcesz poznać technologie Industry 4.0 w praktyce.
Weź udział w szkoleniach Festo.

PRZEMYSŁ 4.0
Rozwój umiejętności Przemysłu 4.0!
Przemysł 4.0 zmieni wymagania dotyczące pracy dla prawie wszystkich stanowisk w firmie. Niektóre zadania
zostaną zmienione lub rozszerzone tak, aby ich wykonanie wymagało zdobycia dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności, podczas gdy inne zadania nie będą już potrzebne i zostaną zastąpione nowymi. Ukierunkowane
rozwijanie umiejętności pozwala zapewnić ciągłe wsparcie podczas tego procesu i poza nim. Dostarczając
odpowiednie metody nauki i dostosowane do potrzeb treści nauczania, wspieramy Cię w poszerzaniu
kompetencji twoich wykwalifikowanych pracowników, aby jak najlepiej przygotować ich do wymagań produkcji
cyfrowej.

Wyzwania Przemysłu 4.0:
Zmieniające się warunki pracy stawiają większe wymagania w zakresie wiedzy iumiejętności
pracowników. Użytkownicy rozwiązań Przemysłu 4.0 napotkają następujące problemy:
• Identyfikacja i zapewnienie odpowiednich danych
• Analizowanie, interpretacja i ocena danych
• Integracja komponentów i modułów przemysłowych w złożone systemy komunikacyjne
• Eliminowanie nieprawidłowości danych procesowych
• Parametryzacja zleceń produkcyjnych
12

• Obsługa systemów hybrydowych

Przemysł 4.0

Wprowadzenie do Przemysłu 4.0 
kluczowe elementy i możliwości biznesowe
TCM261

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zapoznają się
z kluczowymi elementami i technologiami Przemysłu 4.0.
Zrozumieją, w
jaki sposób podstawowe elementy
i technologie są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do
poprawy procesów i produktów w przedsiębiorstwie. Ponadto
zrozumieją możliwości wynikające z rozwoju nowych modeli
biznesowych i co należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu
nowych strategii w kierunku Przemysłu 4.0. W trakcie
szkolenia omawiane są podstawowe technologie systemów
realizujących założenia koncepcji Industry 4.0. Ponadto
prezentowane jest praktyczne zastosowanie technologii
Przemysłu 4.0 w minifabryce MPS System 204 I4.0.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci  konstruktorzy,

• kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0

pracownicy działów HR, kierownicy i kadra zarządzająca

• korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0

przedsiębiorstwem, pracownicy działów R&D, pracownicy

• modele biznesowe Przemysłu 4.0,

działów odpowiedzilanych za inwestycje

• podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z
Industry 4.0
• przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

Augmented Reality, MES, OPCUA, Smart Maintenance, Machineto

cz 10.02.2022

cz 10.02.2022

Janki k/Warszawy

Machine communication,

cz 10.03.2022

cz 10.03.2022

Janki k/Warszawy

• rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0

cz 09.06.2022

cz 09.06.2022

Janki k/Warszawy

• Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System

cz 29.09.2022

cz 29.09.2022

Janki k/Warszawy

cz 17.11.2022

cz 17.11.2022

Janki k/Warszawy

204 I4.0.
Rezultaty kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik
• zna:
– holistyczną koncepcję Przemysłu 4.0
– zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii
Przemysłu 4.0
– metody praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0
• rozumie:

Kod szkolenia

Czas trwania

TCM261

1 dzień

– w jaki sposób podstawowe elementy i technologie Przemysłu 4.0 są

Cena

ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do poprawy procesów i

850 PLN netto

produktów w przedsiębiorstwie
• potrafi:
– ocenić korzyści płynące z praktycznego stosowania systemów

Dodatkowe informacje:

Industry 4.0

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 : Praktyczne szkolenie
z wykorzystaniem minifabryki MPS®TS 203 I4.0
TCM221

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zapoznają się
z kluczowymi elementami i technologiami Przemysłu 4.0.
Zrozumieją, w
jaki sposób podstawowe elementy
i technologie są ze sobą powiązane i jak mogą prowadzić do
poprawy procesów i produktywności w przedsiębiorstwie.
W
trakcie szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia
praktyczne, konfigurują i parametryzują podstawowe
technologie Przemysłu 4.0: RFID, OPCUA, system
zarządzania produkcją MES. Część praktyczna szkolenia
realizowana jest w minifabryce MPS System 204 I4.0
produkcji Festo.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• różnice pomiędzy 3, a 4 rewolucją przemysłową,

Pracownicy utrzymania ruchu, automatycy, inżynierowie produk

• kluczowe składniki i technologie koncepcji Industry 4.0

cji,

• korzyści wynikające ze stosowania Industry 4.0
• modele biznesowe Przemysłu 4.0,

Terminy szkoleń

• podejście oddolne i odgórne do implementacji systemów zgodnych z

Początek

Koniec

Miejsce

cz 10.02.2022

pt 11.02.2022

Janki k/Warszawy

cz 10.03.2022

pt 11.03.2022

Janki k/Warszawy

Augmented Reality, MES, OPCUA, Smart Maintenance, Machineto

cz 09.06.2022

pt 10.06.2022

Janki k/Warszawy

Machine communication,

cz 29.09.2022

pt 30.09.2022

Janki k/Warszawy

cz 17.11.2022

pt 18.11.2022

Janki k/Warszawy

Industry 4.0
• przegląd podstawowych pojęć i technologii Przemysłu 4.0: RFID,

• rozwój kompetencji pracowników Przemysłu 4.0
• Przemysł 4.0 w praktyce na przykładzie systemu Festo MPS System
204 I4.0.
• ćwiczenia praktyczne:
– podstawy Ethernetu i adresowania
– konfiguracja serwera OPCUA
– ustawienia, trybu pracy oraz charakterystyka czujnikaRFID
– analizowanie informacji z czujnika RFID
– obserwacja wartości w oprogramowaniu TIA Portal
– konfiguracja systemu MES
– wysyłanie wiadomości w trybie "push email"
– zasady komunikacji oraz odczytywanie informacji z WEB serwerów
– tworzenie interfejsu sterowania z użyciem urządzeń mobilnych

Kod szkolenia

Czas trwania

TCM221

2 dni

Cena
1700 PLN netto

Rezultaty kształcenia:
Po ukończeniu kursu uczestnik
• zna:
– zasadę działania oraz cel stosowania głównych technologii
Przemysłu 4.0
– metody praktycznej implementacji koncepcji Industry 4.0
• potrafi:
– zapisywać, odczytywać i analizować informacje z czujnika RFID

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

– konfigurować serwer OPCUA

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

– komunikować się z WEB serwerami

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

– wysyłać informacje w trybie push email
14

Dodatkowe informacje:

szkolenia@festo.com

Bezpieczeństwo

Szukasz obowiązujących dyrektyw.
Szukasz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo.
Weź udział w szkoleniach Festo.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Bezpieczna technologia Festo z łatwością potrafi zmniejszyć ryzyko zagrożeń oferując szeroki zakres
komponentów i usług związanych z techniką bezpieczeństwa. Całość obejmuje produkty, technologię,
usługi, specjalne rozwiązania i szkolenia a wszystko po to aby ułatwić użytkownikom nadążanie za wy
maganiami bezpieczeństwa podanymi w normach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w co
dziennym środowisku pracy.
Szkolenia Festo z bezpieczeństwa to zawsze aktualna wiedza i dostęp do najnowszych technologii!

Twoje korzyści:
• poznasz środki zapobiegawcze wystąpienia awarii
• poznasz zasady wprowadzenia dyrektywy maszynowej do prawa krajowego
• zaprojektujesz układ bezpieczeństwa 4 kategorii
• wykonasz układ bezpieczeństwa zgodnie z normą PNEN ISO138491 i innymi normami
pomocnymi do spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
• nauczysz się dokonywać oceny ryzyka wg normy PNEN ISO 138491

15
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Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe  zasady
PA131

Niedawno zmienione dyrektywy UE dotyczące zabezpieczeń
przeciwwybuchowych ujęte są w dokumencie ATEX. Wprowa
dzone zmiany dotyczą zarówno instalacji czysto pneumatycz
nych, jak i elektropneumatycznych. Zgodnie z nowymi
wytycznymi instalacje czysto pneumatyczne nie są już do
puszczane z założenia  podobnie jak inne muszą zostać
sprawdzone i dobrane dla określonych zastosowań.Szkole
nie zapoznaje z regulacjami prawnymi, doborem sprzętu,kla
syfikacją stref zagrożenia,źródłami zapłonu i eksplozji.
Uwzględniono praktyczne przykłady inspekcji szaf sterowni
czych pod względem usterek oraz analizy wyników.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• zasady ochrony przeciwwybuchowej,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produk

• akty prawne, dyrektywy, przepisy i normy,

cji, instruktorzy zawodu.

• zarządzanie ochroną przeciwwybuchową i dokumentacją,
• nieelektryczna ochrona przeciwwybuchowa wg PNEN 134631

Terminy szkoleń

• analiza zagrożenia,

Początek

Koniec

Miejsce

• rodzaje zabezpieczeń dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych,

śr 02.03.2022

śr 02.03.2022

Janki k/Warszawy

pt 22.04.2022

pt 22.04.2022

Janki k/Warszawy

cz 23.06.2022

cz 23.06.2022

Janki k/Warszawy

pn 10.10.2022

pn 10.10.2022

Janki k/Warszawy

pn 12.12.2022

pn 12.12.2022

Janki k/Warszawy

• dobór urządzeń do pracy w atmosferze pyłów i gazów,
• ochrona przed zapłonem wewnętrznym,
• oznaczanie sprzętu i urządzeń,
• przykłady praktyczne – wykrywanie nieprawidłowości zabezpieczeń
przeciwwybuchowych.
Korzyści
Uczestnik:
• zna zasady ochrony przeciwwybuchowej, odpowiednie normy i akty
prawne,
• potrafi:
– stosować dyrektywy UE dotyczące bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego,
– analizować zagrożenia i stosować środki zapobiegawcze w zakresie
nieelektrycznej ochrony przeciwwybuchowej,

Kod szkolenia

Czas trwania

PA131

1 dzień

– stosować zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych

Cena

i nieelektrycznych,

850 PLN netto

– dobierać urządzenia do pracy w atmosferze pyłów i gazów,
– oznaczać pod względem bezpieczeństwa użytkowania sprzęt
i urządzenia,

Dodatkowe informacje:

– potrafi komunikować się z otoczeniem odnośnie zgłaszania

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

zagrożeń.

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Technika bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu
AUT431

W pracy personelu utrzymania ruchu ważne jest szybkie zna
lezienie i usunięcie awarii szczególnie w układach bezpie
czeństwa. Ważna jest też wiedza z zakresu struktury układów
bezpieczeństwa oraz rozpoznawania kategorii bezpieczeń
stwa układów sterowania. Dlatego umiejętności z zakresu
stosowania elementów bezpieczeństwa oraz technik bezpie
czeństwa i związanych z nimi normy PNEN ISO 138491 są
nieodzowne i istotne dla pracowników utrzymania ruchu.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• wprowadzenie do techniki bezpieczeństwa i normy PNEN ISO 138491

Pracownicy utrzymania ruchu o uprawnieniach mechanika

• zasady bezpieczeństwa w układach pneumatycznych,

i elektryka.

• kategorie funkcji stopu,
• wybrane środki zapobiegawcze i funkcje bezpieczeństwa

Terminy szkoleń

w pneumatyce:

Początek

Koniec

Miejsce

– zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem,

pn 07.03.2022

cz 10.03.2022

Janki k/Warszawy

– blokowanie, hamowanie i odwrócenie kierunku ruchu napędów

pn 06.06.2022

cz 09.06.2022

Janki k/Warszawy

pneumatycznych,

pn 19.09.2022

cz 22.09.2022

Janki k/Warszawy

– przemieszczanie bez zagrożenia siłą zacisku,

pn 07.11.2022

cz 10.11.2022

Janki k/Warszawy

– zredukowanie siły i prędkości napędu pneumatycznego,
– sterowanie oburęczne,
• wykrywanie i usuwanie błędów w układach bezpieczeństwa,
• dobór właściwych komponentów przy zwróceniu uwagi na
niezawodność elementów,
• bezpieczne odpowietrzenie napędów i urządzeń pneumatycznych,
• wpływy czasu zadziałania pneumatycznych napędów na skutek
zadziałania bariery optycznej,
• bezpieczne otwieranie imadeł i hamulców,
• funkcja hydropneumatycznego wzmacniacza siły,

Kod szkolenia

Czas trwania

• wskazówki związane z obsługą i konserwacją,

AUT431

4 dni

• ćwiczenia praktyczne.
Cena
Korzyści

2500 PLN netto

Uczestnik:
• jest w stanie znaleźć usterkę i naprawić ją oraz ponowne uruchomić
maszynę przy uwzględnieniu przepisów bezpieczeństwa,
• zna:
– środki zapobiegawcze wystąpienia awarii,

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– kategorie bezpieczeństwa układów sterowania,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– przepisy bezpieczeństwa i potrafi je wykorzystać w swojej pracy,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

• potrafi:

zgłoszonego w jednym terminie.

– uwzględnić potencjalne niebezpieczeństwa w układach

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

pneumatycznych i im przeciwdziałać,

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

– potrafi dokonać właściwego wyboru niezawodnych elementów

szkolenia@festo.com

bezpieczeństwa.
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Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
AUT413

W dyrektywach UE i normach zawarte są wymagania doty
czące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
W maszynach często stosuje się zarazem napędy elektryczne
jak i pneumatyczne. Również układy sterowania tych napę
dów mogą być zrealizowane w technice elektrycznej lub
pneumatycznej. Podczas seminarium poznają Państwo spo
soby optymalnego doboru elementów i systemów wykona
nych w obu tych technikach.

Treść szkolenia

boGrupa docelowa

• dyrektywa maszynowa i normy:

Konstruktorzy, mechanicy i elektrycy oraz projektanci

– zasady wprowadzania dyrektywy maszynowej do prawa krajowego,

i wykonawcy układów sterowania.

– bezpieczeństwo zgodne z normą PN EN ISO 138491,
– różnice między normą PN EN ISO 138491 zastępującą normę

Terminy szkoleń

PNEN 9541,

Początek

Koniec

Miejsce

• elektryczne systemy sterowania związane z bezpieczeństwem:

wt 05.04.2022

śr 06.04.2022

Janki k/Warszawy

– projektowanie i dobór komponentów układów sterowania,

pn 06.06.2022

wt 07.06.2022

Gliwice

cz 08.09.2022

pt 09.09.2022

Gliwice

cz 01.12.2022

pt 02.12.2022

Janki k/Warszawy

– urządzenia ryglujące oraz osłony (umiejscowienie kurtyn
optoelektronicznych, skanery i maty czułe na nacisk),
– kategorie funkcji stop i rodzaje pracy,
– napędy spełniające wymagania bezpieczeństwa (przemienniki
częstotliwości, kontrola prędkości i zakresu ruchów),
– dyskusja i przykłady aplikacji,
• pneumatyczne systemy sterowania i napędu związane z bezpieczeństwem:
– wybrane środki ochronne stosowane w układach pneumatycznych,
zachowanie się napędów i ich sterowanie,
– zanik i przywrócenie zasilania ze źródeł energii, ponowne uruchomienie,
– układy oburęcznego sterowania,
– analiza przykładowych układów bezpieczeństwa.

Kod szkolenia

Czas trwania

AUT413

2 dni

Korzyści
Uczestnik:

Cena

• zna:

1500 PLN netto

– wymagania bezpieczeństwa związane z nową dyrektywą maszynową
2006/42/WE,
– praktyczne aspekty oceny ryzyka zgodnie z normą PNEN ISO 138491,

Dodatkowe informacje:

– techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem,

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– techniczne środki dające możliwość spełnienia wymagań bezpieczeństwa

• Dodatkowe terminy na zamówienie

w pneumatycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem.

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce
dla konstruktorów
PN321

Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymaga od konstruk
torów poznania nowych i rozległych określeń oraz metodyki po
stępowania w celu możliwości nadania znaku CE. Ważnym
aspektem, który musi wziąć pod uwagę konstruktor podczas pro
jektowania maszyny, jest określona w normie PNEN ISO 138491
ocena ryzyka. Szkolenie daje możliwość poznania środków
ochronnych skierowanych na bezpieczeństwo układów pneuma
tycznych i elektropneumatycznych oraz metodykę projektowania
układów bezpieczeństwa. Duży nacisk położono na budowę oraz
analizę układów pełniących określone funkcje bezpieczeństwa.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• budowa i funkcje bezpieczeństwa układów zgodnie z PNEN ISO

Konstruktorzy mechanicy i elektrycy oraz projektanci układów

138491,

sterowania.

• rozpoznanie kategorii bezpieczeństwa układów,
• wybór części zapasowych,

Terminy szkoleń

• zanik i przywrócenie źródeł energii,

Początek

Koniec

Miejsce

• bezpieczne odpowietrzenie układów pneumatycznych,

cz 20.01.2022

pt 21.01.2022

Janki k/Warszawy

• bezpieczne otwieranie imadeł i hamulców,

cz 17.03.2022

pt 18.03.2022

Janki k/Warszawy

• niezawodne zasady bezpieczeństwa w pneumatyce zgodnie z PNEN

pn 23.05.2022

wt 24.05.2022

Janki k/Warszawy

wt 09.08.2022

śr 10.08.2022

Janki k/Warszawy

pn 03.10.2022

wt 04.10.2022

Janki k/Warszawy

w pneumatyce:

cz 17.11.2022

pt 18.11.2022

Janki k/Warszawy

– zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem,

pn 05.12.2022

wt 06.12.2022

Janki k/Warszawy

ISO13 8492,
• wybrane środki zapobiegawcze i funkcje bezpieczeństwa

– blokowanie, hamowanie i odwrócenie kierunku ruchu napędów
pneumatycznych,
– przemieszczanie bez zagrożenia siłą zacisku,
– zredukowanie siły i prędkości,
– sterowanie oburęczne,
• środki redukcji zagrożenia wg PNEN ISO 138492,
• test funkcjonalny elementów bezpieczeństwa,

Kod szkolenia

Czas trwania

• wpływ długości i średnicy przewodów oraz sposobu podłączenia na

PN321

2 dni

prędkość siłowników,
• metody zapobiegania manipulacji przy elementach bezpieczeństwa,

Cena

• wskazówki związane z obsługą i konserwacją.

1500 PLN netto)

Korzyści
Uczestnik:

Dodatkowe informacje:

• zna elementy bezpieczeństwa związane z napędami pneumatycznymi,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

• potrafi:

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– wyznaczyć ocenę ryzyka zgodnie z PNEN ISO 138491,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– zaprojektować układ bezpieczeństwa w 4 kategorii bezpieczeństwa,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– wykonać układ bezpieczeństwa zgodnie z normą PNEN ISO 138491

zgłoszonego w jednym terminie.

i innymi normami pomocnymi do spełnienia wymagań dyrektywy

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

maszynowej 2006/42/WE.

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Potrzebujesz sterować położeniem napędów.
Szukasz technik efektywnego wykrywania usterek.
Szkolenia Festo z hydrauliki to idealne rozwiązanie.
HYDRAULIKA SIŁOWA
Hydraulika i elektrohydraulika
Ponieważ 70% czasu trwania naszych kursów, warsztatów i seminariów poświęcanych jest zdobywaniu
i doskonaleniu Twoich umiejętności praktycznych. W tym celu do Twojej dyspozycji oddajemy nowocześnie wypo
sażone laboratoria hydrauliki: siłowej, proporcjonalnej i mobilnej.
Szkolenia Festo pozwolą Ci na nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej montażu, diagnostyki i konserwacji ukła
dów sterowania hydarulicznego.
Na zakończenie nauki otrzymujesz międzynarodowy certyfikat Festo Didactic, honorowany w 61 krajach świata!

Twoje korzyści:
• nauczysz się identyfikować komponenty hydrauliczne i ich symbole
• nauczysz się czytać, analizować i budować układy hydrauliki w oparciu o dostarczoną do
nich dokumentację techniczną
• poznasz zasady sterowania prędkością, ciśnieniem i położeniem napędów hydraulicznych
• poznasz techniki szybkiego i efektywnego znajdowania usterek komponentów
elektrohydraulicznych zapewniając ich ciągłą pracę
• ćwiczenia praktyczne związane z pomiarami i regulacją nowoczesnych systemów
hydraulicznych wykorzystujących różne metody zwiększające efektywność energetyczną
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Podstawy hydrauliki
HY511

Szkolenie umożliwia poznanie podstaw budowy hydraulicz
nych układów automatyki oraz budowy i działania elemen
tów hydraulicznych i układów sterowania hydraulicznego.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• podstawy fizyczne hydrauliki,

Operatorzy, pracowni cy utrzymania ruchu, projektanci,

• standardy sprzętu i jego reprezentacja na schematach,

inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

• budowa i działanie zasilaczy hydraulicznych,
• pomiary objętościowego natężenia przepływu oraz temperatury
i ciśnienia jako pomoc przy rozwiązywaniu problemów,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

• budowa i parametry zaworów i siłowników,

pn 17.01.2022

śr 19.01.2022

Janki k/Warszawy

• czytanie i interpretacja prostych schematów hydraulicznych,

pn 21.02.2022

śr 23.02.2022

Gliwice

• określanie kierunku, szybkości, ciśnienia i pozycji napędów

śr 30.03.2022

pt 01.04.2022

Janki k/Warszawy

śr 20.04.2022

pt 22.04.2022

Gliwice

• podstawy systemowego rozwiązywania problemów,

hydraulicznych,

pn 23.05.2022

śr 25.05.2022

Janki k/Warszawy

• zasady projektowania prostych układów sterowania hydraulicznego,

pn 20.06.2022

śr 22.06.2022

Janki k/Warszawy

• aktualne standardy dla hydrauliki,

pn 22.08.2022

śr 24.08.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne  projektowanie układów na podstawie

śr 21.09.2022

pt 23.09.2022

Janki k/Warszawy

schematów oraz sprawdzanie poprawności wykonania i działania

śr 19.10.2022

pt 21.10.2022

Janki k/Warszawy

układu hydraulicznego.

śr 02.11.2022

pt 04.11.2022

Gliwice

pn 21.11.2022

śr 23.11.2022

Janki k/Warszawy

pn 05.12.2022

śr 07.12.2022

Gliwice

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– zidentyfikować podstawowe komponenty hydrauliczne i ich symbole,
– wyjaśnić fizyczne podstawy funkcjonowania elementów i urządzeń

Kod szkolenia

Czas trwania

HY511

3 dni

hydraulicznych i wykorzystać je dla wyszukiwania i usuwania usterek,

Cena

– czytać i tworzyć schematy układów i urządzeń,

2250 PLN netto

– interpretować wyniki pomiarów wielkości hydraulicznych i dla oceny
pracy systemu,
– określać i interpretować charakterystyki zaworów i elementów

Dodatkowe informacje:

napędów hydraulicznych,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– sterować szybkością, ciśnieniem i położeniem napędów

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

hydraulicznych,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– budować proste układy sterujące,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

• zna zasady i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i temperatury
w systemach hydrauliki.

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Eksploatacja układów hydraulicznych
HY521

Staranna obsługa bieżąca może niemal podwoić czas eks
ploatacji komponentów hydraulicznych. Szkolenie umożliwia
zdobycie niezbędnej wiedzy i poznanie metod zapewnienia
bezawaryjnej pracy napędów hydraulicznych i systemów
sterowania. Praktyczne ćwiczenia sprawdzania poprawności
działania, usuwania problemów i naprawy usterek ułatwiają
przeniesienie zdobytej wiedzy na codzienną praktykę.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• montaż i sprawdzanie systemów hydraulicznych i elektrohydraulicznych,

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci,

• specjalne elementy i zespoły układów hydraulicznych,

inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

• zasady uruchamiania (działanie systemu wg planu połączeń),
• zasady utrzymania ruchu  poprawa bezawaryjności w zakładzie,

Terminy szkoleń

• przeglądy bieżące (identyfikacja, pomiary i ocena zużycia

Początek

Koniec

Miejsce

pn 31.01.2022

śr 02.02.2022

Janki k/Warszawy

• naprawy planowe i poawaryjne,

śr 09.03.2022

pt 11.03.2022

Gliwice

• sprawdzanie optymalnych parametrów przed ponownym włączaniem

śr 11.05.2022

pt 13.05.2022

Janki k/Warszawy

w systemach),

pn 13.06.2022

śr 15.06.2022

Janki k/Warszawy

• analiza uszkodzeń, eliminacja niesprawności i wad,

do ruchu,

pn 05.09.2022

śr 07.09.2022

Gliwice

• intensywny praktyczny trening systematycznego usuwania usterek

pn 21.11.2022

śr 23.11.2022

Janki k/Warszawy

śr 14.12.2022

pt 16.12.2022

Gliwice

w instalacji hydraulicznej i symulacja uszkodzeń
w zautomatyzowanych systemach hydrauliki.
Korzyści
Uczestnik:
• zna podstawowe zasady funkcjonowania elementów i urządzeń
hydrauliki siłowej,
• potrafi:
– czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,
– montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,

Kod szkolenia

Czas trwania

HY521

3 dni

– w systematyczny sposób wykrywać usterki w urządzeniach

Cena

i systemach hydraulicznych,

2250PLN netto

– w bezpieczny sposób zdemontować urządzenie lub system
hydrauliczny,
– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne

Dodatkowe informacje:

odnoszące się do układów hydrauliki.

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki
HY611

Szkolenie z zakresu podstaw budowy i działania elektro
hydraulicznych układów automatyki oraz budowy i działania
elementów i układów elektrohydraulicznych, jak i prostych
układów sterujących.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• budowa i przeznaczenie elektrycznych komponentów

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci,

przełączającychoraz zaworów elektrohydraulicznych,

inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

• standardy sprzętu i jego reprezentacja na schematach,
• połączenie elektrycznego modułu sterującego i hydraulicznej sekcji
wykonawcze,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

• budowa i parametry zaworów i siłowników,

pn 24.01.2022

śr 26.01.2022

Gliwice

• symbole używane w schematach sterowania hydraulicznego,

pn 28.02.2022

śr 02.03.2022

Janki k/Warszawy

• czytanie i budowa prostych schematów układów wykonawczych,

śr 11.05.2022

pt 13.05.2022

Janki k/Warszawy

• budowa i działanie prostych układów sterowania

pn 01.08.2022

śr 03.08.2022

Gliwice

pn 19.09.2022

śr 21.09.2022

Gliwice

pn 14.11.2022

śr 16.11.2022

Janki k/Warszawy

elektrohydraulicznego,
• podstawy systemowego rozwiązywania problemów,
• aktualne standardy dla hydrauliki i elektrohydrauliki,
• ćwiczenia praktyczne  samodzielny montaż oraz sprawdzanie działania
układów oraz eliminowanie usterek i błędów.
Korzyści
Uczestnik:
• zna podstawy funkcjonowania układów hydraulicznych i elektrycznego
sterowania,
• potrafi:

Kod szkolenia

Czas trwania

HY611

3 dni

– zidentyfikować komponenty elektrohydrauliczne, opisać ich budowę,
przeznaczenie i działanie,

Cena

– zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów

2250 PLN netto

ze sterowaniem elektrohydraulicznym,
– znajdować usterki komponentów elektrohydraulicznych i układów
sterowania elektropneumatycznego oraz zapewnić ich ciągłą pracę,

Dodatkowe informacje:

– czytać schematy układów i sprawdzać ich działanie,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne
odnoszące się do układów elektrohydrauliki.

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Obsługa systemów hydrauliki i elektrohydrauliki
HY171

Intensywne szkolenie łączące zagadnienia hydrauliki i elek
trohydrauliki pozwalające na uszczegółowione rozwiązywa
nie przypadków związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń
i systemów hydraulicznych. Treść i sposób realizacji szkole
nia są ukierunkowane na wskazywanie właściwej drogi roz
wiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• standardy i przepisy bezpieczeństwa w hydraulice,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• budowa i działanie systemów zasilania hydraulicznego,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• budowa i działanie zaworów do regulacji ciśnienia, szybkości, siły,
kierunku i pozycji,
• hydrauliczne napędy ruchu liniowego i obrotowego,

Terminy szkoleń

• sterowanie elektryczne dla zaworów z cewkami przełączającymi

Początek

Koniec

Miejsce

pn 14.02.2022

pt 18.02.2022

Gliwice

• sterowanie synchroniczne, osprzęt zaworów i zbiorniki hydrauliczne,

pn 11.04.2022

pt 15.04.2022

Janki k/Warszawy

• wprowadzenie do technologii proporcjonalnej przy wykorzystaniu karty

pn 06.06.2022

pt 10.06.2022

Gliwice

wartości zadanej (setpoint value card), karty wzmacniacza i zaworu

pn 18.07.2022

pt 22.07.2022

Janki k/Warszawy

proporcjonalnego,

pn 12.09.2022

pt 16.09.2022

Gliwice

• utrzymanie ruchu, przeglądy, naprawy planowe i poawaryjne,

pn 10.10.2022

pt 14.10.2022

Janki k/Warszawy

• systematyczne usuwanie awarii, analiza i usuwanie uszkodzeń,

pn 14.11.2022

pt 18.11.2022

Gliwice

• intensywne ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem projektowania

pn 12.12.2022

pt 16.12.2022

Janki k/Warszawy

i proporcjonalnymi,

układów sterowania na podstawie schematów, uruchamianie
i testowanie.
Korzyści
Uczestnik:

Kod szkolenia

Czas trwania

• zna zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami hydraulicznymi,

HY171

5 dni

• potrafi:
– zidentyfikować komponenty hydrauliczne i elementy układów

Cena

sterowania, opisać ich budowę, przeznaczenie i działanie,

3000PLN netto

– czytać schematy układów i sprawdzić ich działanie,
– zaprojektować, zmontować i sprawdzić działanie prostych układów
hydraulicznych i układów sterowania,

Dodatkowe informacje:

– montować elementy i uruchamiać złożone urządzenia hydrauliczne,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– w systematyczny sposób poszukiwać i wykrywać usterki

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

w urządzeniach hydraulicznych oraz zapewnić ich ciągłą pracę,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

odnoszące się do układów hydrauliki i sterowania.

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Wprowadzenie do hydrauliki proporcjonalnej
HY132

Szkolenie zapoznaje z zasadami działania i funkcjami pro
porcjonalnych (dynamicznych) zaworów hydraulicznych oraz
budową podstawowych układów sterowania proporcjonalne
go w aplikacjach przemysłowych. Poszerzona część prak
tyczna kursu zapewnia możliwość budowy układów, doboru
i regulacji parametrów oraz zdobycie doświadczenia w za
kresie diagnozowania i usuwania usterek w systemach
sterowania proporcjonalnego w hydraulice.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• podstawy sterowania proporcjonalnego w hydraulice,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• budowa i charakterystyka zaworów proporcjonalnych, kierunku,

produkcji, instruktorzy zawodu.

ciśnienia i przepływu,
• ustalanie wartości docelowych (analogowych i cyfrowych),

Terminy szkoleń

• dostosowanie wzmacniaczy elektronicznych do wymaganych

Początek

Koniec

Miejsce

śr 26.01.2022

pt 28.01.2022

Gliwice

śr 23.03.2022

pt 25.03.2022

Janki k/Warszawy

pn 06.06.2022

śr 08.06.2022

Janki k/Warszawy

pn 12.09.2022

śr 14.09.2022

Janki k/Warszawy

śr 05.10.2022

pt 07.10.2022

Janki k/Warszawy

• wprowadzenie do technologii serwozaworów i ich sterowania,

śr 02.11.2022

pt 04.11.2022

Janki k/Warszawy

• zawory proporcjonalne w układach otwartej i zamkniętej pętli

pn 05.12.2022

śr 07.12.2022

Gliwice

warunków pracy,
• interpretacja i tworzenie schematów hydraulicznych sterowania
proporcjonalnego,
• ćwiczenia praktyczne w budowie układów na podstawie schematów
i dostrajanie optymalnych parametrów pracy,

sterowania,
• aktualne standardy i przepisy BHP dla praktycznej obsługi układów.
Korzyści
Uczestnik:
• zna:
– zasady i możliwości hydrauliki proporcjonalnej,

Kod szkolenia

Czas trwania

– obowiązujące normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy

HY132

3 dni

urządzeń z elementami hydraulikiproporcjonalnej,
• potrafi:
– opisać strukturę i tryby pracy zaworów proporcjonalnych,

Cena
2250 PLN netto

– interpretować charakterystyki zaworów proporcjonalnych,
– dobrać wzmacniacz elektroniczny do wymaganych warunków pracy
zespołu,

Dodatkowe informacje:

– tworzyć, czytać, rozumieć i interpretować diagramy zespołów

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

hydrauliki proporcjonalnej,

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– opisać zasady działania serwozaworów i układów sterowania

• Dodatkowe terminy na zamówienie

i regulacji,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– wyjaśnić różnice pomiędzy regulacją w pętli otwartej i zamkniętej.

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Hydraulika mobilna
HY181

Zagadnienia związane z hydrauliką w systemach mobilnych
są znacznie bardziej złożone niż te spotykane w rozwiąza
niach przemysłowych. Wymaga to zarówno od specjalistów,
operatorów oraz konstruktorów zrozumienia technologii
stosowanych w hydraulice mobilnej. W tym kursie uczest
nikom prezentowane są wszystkie najważniejsze aspekty hy
drauliki mobilnej, dodatkowo prezentowane jest wiele
schematów, które pozwalają na poszerzenie wiedzy z za
kresu hydrauliki przemysłowej.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• hydrostatyczne przeniesienie napędu oraz związane z tym

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci,

komponenty,

inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

• układ sterowania,
• elementu wykonawcze,
• utrzymanie obciążeń,
• loadsensing w pompach o stałej i zmiennej chłonności,
• sterowanie przepływem oraz ciśnieniem,
• podstawy hydrauliki proporcjonalnej,
• uruchomienie i użytkowanie systemów hydrauliki mobilnej.

Terminy szkoleń
Początek
pn 07.02.2022
pn 09.05.2022
pn 26.09.2022
śr 23.11.2022
pn 12.12.2022

Koniec
śr 09.02.2022
śr 11.05.2022
śr 28.09.2022
pt 25.11.2022
śr 14.12.2022

Miejsce
Janki k/Warszawy
Janki k/Warszawy
Janki k/Warszawy
Janki k/Warszawy
Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• zna oraz rozumie funkcję elementów hydraulicznych działających
w mobilnym systemie hydraulicznym,
• potrafi zaprojektować i przebadać przekładnie hydrostatyczne, układy
wykonawcze i sterujące,
• zna idę loadsensing'u oraz innych metod zwiększania efektywności
układów hydraulicznych,
• potrafi wykonać regulację w systemach hydrauliki mobilnej,

Kod szkolenia

Czas trwania

• potrafi wykonać pomiary w systemach hydrauliki mobilnej,

HY181

3 dni

• może wykonywać systematyczną diagnostykę i konserwację.
Cena/(nr zamówieniowy)
2250 PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Podstawy hydrauliki z oprogramowaniem FluidSim®H
HPLUS

Szkolenie zapoznaje z zasadami symulacji i projektowania
oraz budową i działaniem hydraulicznych i elektrohydraulicz
nych elementów automatyki i układów sterujących hydrau
liki.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• zasady uruchamiania i wykorzystania oprogramowania FluidSIM®H,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• symbole używane w schematach hydraulicznych wg PNISO 12191,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• ćwiczenia praktyczne  projektowanie i symulacja działania
komponentów i prostych układów hydraulicznych,

Terminy szkoleń

• konstrukcja i działanie hydraulicznych elementów wykonawczych,

Początek

Koniec

Miejsce

• budowa i działanie komponentów i prostych układów sterowania

pn 10.01.2022

wt 11.01.2022

Janki k/Warszawy

wt 12.04.2022

śr 13.04.2022

Gliwice

pn 09.05.2022

wt 10.05.2022

Gliwice

śr 13.07.2022

cz 14.07.2022

Janki k/Warszawy

pn 22.08.2022

wt 23.08.2022

Gliwice

pn 17.10.2022

wt 18.10.2022

Janki k/Warszawy

cz 08.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

hydraulicznego,
• ćwiczenia praktyczne  samodzielna budowa układów sterowania,
sprawdzanie działania i eliminowanie błędów,
• aktualne standardy dla hydrauliki i elektrohydrauliki.
Korzyści
Uczestnik:
• zna fizyczne podstawy działania hydraulicznego i elektrycznego
sterowania
• potrafi :
– zidentyfikować komponenty hydrauliczne, opisać ich budowę,
przeznaczenie i działanie
–zaprojektować, zmontować i analizować działanie prostych układów

Kod szkolenia

Czas trwania

hydraulicznych,

HPLUS

2 dni

– czytać schematy układów i analizować ich działanie,
– znajdować usterki komponentów hydraulicznych i układów

Cena

sterowania hydraulicznego oraz zapewnić ich bezawaryjną pracę,

1500PLN netto

– interpretować dokumentację techniczną i dane techniczne
odnoszące się do układów hydrauliki.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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PLC SIEMENS SIMATIC S7
CoDeSys

Pracujesz w środowisku TIA Portal lub STEP7.
Korzystasz z protokołów komunikacji sieciowej.
Poznaj pełnię możliwości SIMATIC S7.
STEROWNIKI PROGRAMOWALNE
SIEMENS SIMATIC S7
Programowanie sterowników PLC SIEMENS SIMATIC S7
Szkolenia z tego zakresu pozwalają na poznanie złożonych zagadnień sterowania począwszy od sterowania
prostymi obiektami kończąc na sterowaniu zautomatyzowanym procesem produkcyjnym.
W trakcie kursów z zakresu techniki PLC nabędziesz umiejętności integracji sterowników ze : złożonymi ukła
dami pneumatyki, wyspami zaworowymi Festo, a także napędami elektrycznymi.
Poznasz różne metody wyznaczania algorytmów sterowania jak i języki programowania sterowników, zarówno
tekstowe jak i graficzne.
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe!

Twoje korzyści:
• dostęp do różnych typów sterowników SIMATIC S7300, S71200, S71500
• wykorzystanie komunikacji sieciowej Profibus, Profinet, Ethernet, IOlink
• sterowanie rzeczywistymi złożonymi układami pneumatycznymi
• praca na rzeczywistych obiektach sterowanych (pneumatyka, napędy elektryczne)
• sterowanie napędami elektrycznymi, w tym układami wieloosiowymi
• programowanie sterowników niezależnie od sprzętu, korzystanie
z oprogramowania CoDeSys
• każdy z uczestników ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe
• możliwość pracy w różnych środowiskach STEP 7, TIA Portal
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PLC SIEMENS SIMATIC S7
CoDeSys

SIEMENS SIMATIC S7300/400
w STEP 7  podstawy
PLC211

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową i pod
stawowymi funkcjami sterowników z rodziny Siemens Simatic
S7300/400 oraz ich konfiguracją, programowaniem i diagno
styką w środowisku Siemens Step 7. W trakcie szkolenia wy
korzystywane są nowoczesne metody kształcenia zorientow
ane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne realiz
owane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak
i rzeczywiste procesy przemysłowe (maszyny).
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do
dyspozycji kompletnie wyposażone indywidualne stanowisko
szkoleniowe.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• budowa i funkcje sterownika SIMATIC S7300,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• obsługa sterownika,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• języki programowania sterownika,
• program narzędziowy Simatic Manager,

Terminy szkoleń

• adresowanie zmiennych bitowych,

Początek

Koniec

Miejsce

• funkcje kombinacyjne, podstawowe funkcje pamięciowe,

pn 07.02.2022

cz 10.02.2022

Gliwice

• tworzenie programów sekwencyjnych,

pn 07.03.2022

cz 10.03.2022

Janki k/Warszawy

• odmierzanie czasu i zliczanie,

wt 19.04.2022

pt 22.04.2022

Gliwice

• nadzorowanie pracy sterownika z komputera,

pn 06.06.2022

cz 09.06.2022

Gliwice

• wymuszanie (forsowanie) sygnałów.

wt 23.08.2022

pt 26.08.2022

Janki k/Warszawy

wt 18.10.2022

pt 21.10.2022

Gliwice

pn 28.11.2022

cz 01.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– skonfigurować i uruchomić sterownik SIMATIC S7,
– posługiwać się programem narzędziowym Simatic Manager,
– tworzyć proste programy sterujące w języku drabinkowym (LD),
– nadzorować pracę sterownika z komputera PC.

Kod szkolenia

Czas trwania

PLC211

4 dni

Cena
2400PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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CoDeSys

SIEMENS SIMATIC S7300/400
w Step 7  dla zaawansowanych
PLC222

Szkolenie umożliwia poznanie złożonych zagadnień sterowa
nia zautomatyzowanym procesem produkcyjnym. Uczestnik
poznaje zagadnienia pozwalające na rozwiązanie dowolnego
problemu z zakresu sterowania przy pomocy sterownika
SIMATIC S7.
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do
dyspozycji kompletnie wyposażone indywidualne stan
owisko szkoleniowe.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• złożone typy danych (bajty, słowa, podwójne słowa),

Pracownicy utrzymania uchu, projektanci, inżynierowie produkcji,

• operacje na złożonych typach danych,

instruktorzy zawodu.

• przetwarzanie wielkości analogowych,
• struktura blokowa programu,

Terminy szkoleń

• funkcje i bloki funkcyjne (tworzenie i parametryzacja),

Początek

Koniec

Miejsce

• bloki danych,

pn 21.02.2022

śr 23.02.2022

Gliwice

• zadania bloków organizacyjnych,

śr 06.04.2022

pt 08.04.2022

Janki k/Warszawy

• obsługa przerwań,

pn 13.06.2022

śr 15.06.2022

Gliwice

• funkcje systemowe i biblioteczne,

śr 14.09.2022

pt 16.09.2022

Gliwice

• elementy języka GRAPH7.

śr 05.10.2022

pt 07.10.2022

Janki k/Warszawy

pn 05.12.2022

śr 07.12.2022

Gliwice

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– wykonywać operacje na złożonych typach danych i zmiennych
analogowych,
– tworzyć programy sterujące o strukturze blokowej,
– szybko i efektywnie wykrywać i usuwać błędy w złożonych
programach sterowania,

Kod szkolenia

Czas trwania

– określać przyczyny awarii maszyny przy pomocy oprogramowania

PLC222

3 dni

sterownika,
– korzystać z możliwości bloków organizacyjnych i funkcji

Cena

systemowych,

2250 PLN netto

– wykorzystać możliwości diagnostyki programowej.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
Wymagania wstępne

• Dodatkowe terminy na zamówienie

Znajomość programowania sterowników PLC SIEMENS S7 na poziomie

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

co najmniej podstawowym ( szkolenia Festo PLC211, PLC311 lub
PLC411).

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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PLC SIEMENS SIMATIC S7
CoDeSys

Diagnostyka i konfiguracja sieci Profinet
w TIA Portal
PLC442

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową,
konfiguracją i diagnostyką sterowników z rodziny Siemens
Simatic S7300/400 i S71200/1500 pracujących w sieci
PROFINET w środowisku TIA Portal. W trakcie szkolenia
wykorzystywane

są

nowoczesne

metody

kształcenia

zorientowane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne
realizowane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak
i rzeczywiste procesy przemysłowe
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do
dyspozycji kompletnie wyposażone indywidualne stanowisko
szkoleniowe.

Program szkolenia

Grupa docelowa

• podstawowe informacje o sieci Profinet – możliwości i zakres

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

zastosowań

produkcji, instruktorzy zawodu.

• zasada działania, parametry, wymogi dla infrastruktury, wybrane
aspekty instalacyjne
• identyfikacja urządzeń w sieci – nazwa urządzenia, adres MAC,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

śr 13.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

śr 29.06.2022

pt 01.07.2022

Janki k/Warszawy

śr 07.09.2022

pt 09.09.2022

Gliwice

• diagnostyka sieci Profinet

pn 17.10.2022

śr 19.10.2022

Janki k/Warszawy

• Funkcje RT i IRT

śr 14.12.2022

pt 16.12.2022

Gliwice

adres IP
• konfiguracja sieci Profinet – urządzenia typu Controller i Device,
parametry sieci

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik:
zna:
– elementy składowe i zasadę działania sieci Profinet
– możliwości diagnostyki sieci Profinet
– podstawowe aspekty instalacyjne
potrafi:
• skonfigurować i uruchomić sieć Profinet z poziomu
oprogramowania TIA Portal dla sterowników Simatic S7 (S7

Kod szkolenia

Czas trwania

300/400/1200/1500)

PLC442

3 dni

• dokonać diagnostyki sieci z poziomu oprogramowania TIA Portal
lub oprogramowania narzędziowego stacji Device
• dokonać parametryzacji urządzeń w sieci Profinet I/O

Cena
2250 PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
Wymagania wstępne

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

Znajomość programowania sterowników PLC SIEMENS S7 na

• Dodatkowe terminy na zamówienie

poziomie co najmniej podstawowym ( szkolenia Festo PLC211,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

PLC311 lub PLC411).

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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PLC SIEMENS SIMATIC S7
CoDeSys

SIEMENS SIMATIC S7 300/400
w TIA Portal  podstawy
PLC311

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową i pod
stawowymi funkcjami sterowników z rodziny Siemens Simatic
S7300/400 oraz ich konfiguracją, programowaniem i diagno
styką w środowisku Siemens TIA Portal. W trakcie szkolenia
wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia zoriento
wane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne realizo
wane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak
i rzeczywiste procesy przemysłowe (maszyny).
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do dys
pozycji kompletnie wyposażone indywidualne stanowisko
szkoleniowe.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• Budowa i zasada działania sterowników programowalnych,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• Przegląd rodziny sterowników Siemens Simatic S7300/400,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• Obsługa oprogramowania TIA Portal Professional V13,
• Organizacja pamięci sterownika,

Terminy szkoleń

• Realizacja bitowych funkcji logicznych w językach LAD, FBD i STL,

Początek

Koniec

Miejsce

• Realizacja złożonych programów (programowanie strukturalne),

wt 29.03.2022

pt 01.04.2022

Gliwice

• Monitorowanie, modyfikacja i forsowanie zmiennych,

wt 10.05.2022

pt 13.05.2022

Gliwice

• Zastosowanie układów licznikowych i czasowych,

wt 21.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

• Formaty zmiennych, typy danych,

wt 05.07.2022

pt 08.07.2022

Gliwice

• Operacje arytmetyczne,

wt 06.09.2022

pt 09.09.2022

Janki k/Warszawy

• Simatic Automation Tool.

wt 11.10.2022

pt 14.10.2022

Gliwice

wt 22.11.2022

pt 25.11.2022

Gliwice

Korzyści
Po ukończeniu kursu uczestnik:
• Potrafi:
• skonfigurować i uruchomić sterownik Siemens Simatic S7300/400,
• posługiwać się programami narzędziowymi pakietu TIA Portal
Professional V13,
• tworzyć, testować i analizować proste programy sterujące w językach
LD, FBD i STL,

Kod szkolenia

Czas trwania

PLC311

4 dni

• nadzorować i diagnozować pracę sterownika z poziomu komputera PC
Cena
2400PLN netto
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza techniczna.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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SIEMENS SIMATIC S7 1200/1500
w TIA Portal  podstawy
PLC411

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z budową
i podstawowymi funkcjami sterowników z rodziny Siemens
Simatic S71200/1500 oraz ich konfiguracją, programowaniem
i diagnostyką w środowisku Siemens TIA Portal. W trakcie
szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia
zorientowane na ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia praktyczne
realizowane są zarówno w oparciu o procesy symulacyjne jak
i rzeczywiste procesy przemysłowe (maszyny).
W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników ma do
dyspozycji kompletnie wyposażone indywidualne stanowisko
szkoleniowe.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• dowych.Budowa i zasada działania sterowników programowalnych,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• Przegląd rodziny sterowników Siemens Simatic S71200/1500,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• Obsługa oprogramowania TIA Portal Professional V13,
• Organizacja pamięci sterownika,

Terminy szkoleń

• Realizacja bitowych funkcji logicznych w językach LAD, FBD i STL,

Początek

Koniec

Miejsce

• Realizacja złożonych programów (programowanie strukturalne),

wt 11.01.2022

pt 14.01.2022

Gliwice

• Monitorowanie, modyfikacja i forsowanie zmiennych,

wt 01.03.2022

pt 04.03.2022

Gliwice

• Zastosowanie układów licznikowych i czasowych,

wt 05.04.2022

pt 08.04.2022

Gliwice

• Formaty zmiennych, typy danych,

wt 28.06.2022

pt 01.07.2022

Janki k/Warszawy

• Operacje arytmetyczne,

wt 20.09.2022

pt 23.09.2022

Janki k/Warszawy

• Simatic Automation Tool.

pn 24.10.2022

cz 27.10.2022

Gliwice

wt 13.12.2022

pt 16.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści:
Po ukończenia szkolenia uczestnik potrafi:
• skonfigurować i uruchomić sterownik Siemens Simatic S71200/1500,
• posługiwać się programami narzędziowymi pakietu TIA Portal
Professional V13,
• tworzyć, testować i analizować proste programy sterujące w językach
LD, FBD i STL,
• nadzorować i diagnozować pracę sterownika z poziomu komputera PC.

Kod szkolenia

Czas trwania

PLC411

4 dni

Cena
2400PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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CoDeSys w zastosowaniach przemysłowych
PLC271

Ze względu na zmieniające się wymagania odnośnie systemów
sterowania typu embedded oraz PC w zastosowaniach przemy
słowych kluczowym czynnikiem staje się umiejętność opanowa
nia i

stosowania różnych języków programowania. Jest to

zadanie skomplikowane ze względu na dużą różnorodność do
stępnego oprogramowania. Różnice w interfejsie użytkownika,
różnice funkcjonalności okna poleceń mogą wpływać na popeł
niane przez programistów błędy. CoDeSys  to sprawdzone, glo
balnie wdrożone i kompletne narzędzie pracy do programowania
zgodne z normą PNEN 611313 niezależne od producenta sprzę
tu.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• budowa i działanie sterownika PLC,

Programiści systemów sterowania, projektanci, inżynierowie

• przegląd zagadnień normy PNEN 611313,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• przegląd struktur systemów automatyzacji i systemów sieciowych,
• środowisko narzędziowe CoDeSys,

Terminy szkoleń

• języki programowania: IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC,

Początek

Koniec

Miejsce

• sterowanie obiektami symulowanymi,

śr 16.03.2022

pt 18.03.2022

Gliwice

• wizualizacja pracy obiektów rzeczywistych,

pn 06.06.2022

śr 08.06.2022

Gliwice

• praktyczna realizacja układów sterowania fizycznymi modelami

pn 11.07.2022

śr 13.07.2022

Gliwice

śr 05.10.2022

pt 07.10.2022

Gliwice

śr 30.11.2022

pt 02.12.2022

Gliwice

obiektów.
Korzyści
Uczestnik:
• Potrafi:
– dobrać język programowania właściwy do danego zastosowania,
– wykorzystywać konstrukcje programowe odpowiednie dla danego
zadania i języka,
– budować i uruchamiać programy z użyciem sterowników PLC,
– posługiwać się narzędziami wspomagającymi uruchamianie
programów,

Kod szkolenia

Czas trwania

– posługiwać się graficznym symulatorem obiektów,

PLC271

3 dni

– tworzyć aplikacje wizualizacyjne.
Cena
2250 PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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CoDeSys  programowanie sterowników niezależne od sprzętu
PLC281

Elastyczność w podejściu do zagadnień automatyzacji to jedno
z większych wyzwań współczesnych systemów produkcyjnych.
Integracja różnorodnych systemów sterowania i sieci jest obec
nie koniecznością. Zdecydowanym problemem w realizacji tego
dążenia jest wielość platform narzędziowych służących do pro
gramowania zadań sterowania. Oprogramowanie CoDeSys firmy
3S jest zgodnym z normą PNEN 611313, systemem tworzenia,
testowania i

uruchamiania programów przeznaczonych dla

sterowników PLC. System posiada wbudowany graficzny symu
lator obiektów.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• omówienie normy PNEN 61131

Programiści systemów sterowania, projektanci, inżynierowie

• środowisko narzędziowe CoDeSys,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• znormalizowane języki programowania: IL, ST, LD, FBD, SFC,
• symulator graficzny,

Terminy szkoleń

• wizualizacja,

Początek

Koniec

Miejsce

• funkcje, bloki funkcyjne, biblioteki,

cz 05.05.2022

pt 06.05.2022

Gliwice

• konwersja programów między językami,

pn 20.06.2022

wt 21.06.2022

Gliwice

• zmienne i operandy symboliczne,

cz 22.09.2022

pt 23.09.2022

Gliwice

• korzystanie z systemu pomocy,

cz 08.12.2022

pt 09.12.2022

Gliwice

• metody lokalizacji błędów.
Korzyści
Uczestnik:
• zna zakres i możliwości oprogramowania CoDeSys,
• potrafi:
– dobrać właściwy język programowania do realizowanego zadania,
– wykorzystywać konstrukcje programowe odpowiednie dla danego
zadania i języka,
– uruchamiać programy sterujące w środowisku symulacyjnym,

Kod szkolenia

– tworzyć aplikacje wizualizacyjne.

PLC281

Czas trwania
2 dni

Cena
1500PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Potrzebujesz precyzyjnego pozycjonowania.
Korzystasz z możliwości usługi Web serwer.
Zdobądź w Festo niezbędną i uniwersalną wiedzę.
WYSPY ZAWOROWE FESTO
Wyspy zaworowe produkcji Festo
Mając dostęp do najnowszej technologii jaką Festo oferuje swoim klientom posiadamy rozbudowane cen
trum napędów i sterowań, gdzie w praktyce przećwiczysz wszystkie możliwości współpracy różnych ele
mentów automatyki w tym systemów handlingowych i stanowisk zrobotyzowanych.
Do twojej dyspozycji oddajemy szkolenia z zakresu :
• konfiguracji, diagnostyki i parametryzacji inteligentnych wysp zaworowych

Centrum aplikacyjnoszkoleniowe Festo w Jankach

Twoje korzyści:
• poznasz metody diagnostyki i parametryzacji lokalnej i zdalnej wysp zaworowych Festo
• zdobędziesz wiedzę z zakresu komunikacji sieciowej wysp zaworowych Festo w sieciach
CANopen, Profibus, Profinet, Ethernet
• zintegrujesz wyspy z nadrzędnym sterownikiem Simatic S7,
• nauczysz się korzystać z funkcjonalności Web serwer
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Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Kompaktowa wiedza na temat wysp zaworowych dla
pracowników UR, serwisu i monterów
PN153

Szkolenie zapoznaje z technologią wysp zaworowych Festo,
zasadami ich budowy, działania i diagnostyki. Nauczysz się
|w poprawny sposób wyznaczać strefy ciśnienia, zrozumiesz
związki pomiędzy częścią mechaniczna, a elektryczną wyspy
zaworowej. Nauczysz się jak montować zawory oraz płytę
zasilającą wyspy. Poznasz zasady adresowania wejść i wyjść oraz
zaworów elektropneumatycznych. W trakcie szkolenia poznasz
serie zaworów stosowanych w wyspach zaworowych MPA ( MPA
L, MPAS, MPAC) oraz VTSA, a także nauczysz się jak w efektywny
sposób

diagnozować

wyspę

zaworową

za

pomocą

oprogramowania Festo Maintenance Tool (FMT) oraz panelu MMI

Program szkolenia

Grupa docelowa

1. Wprowadzenie do technologii zaworów pneumatycznych:

Pracownicy utrzymania ruchu: mechanicy, elektrycy, automatycy,

Różnorodność technologii zaworów, Struktura zaworów, Typy zaworów,

projektanci systemów pneumatyki, inżynierowie produkcji.

2. Wprowadzenie do technologii wysp zaworowych
 Zalety i wady wysp zaworowych, budowa wyspy zaworowej, koncepcje

Terminy szkoleń:

instalacji wysp zaworowych

wt 25.01.2022

śr 26.01.2022

Janki k/Warszawy

3. Zawory monostabilne w wyspach zaworowych

cz 24.02.2022

pt 25.02.2022

Gliwice

 Sprężyna mechaniczna i pneumatyczna  zalety i wady, aplikacje

cz 07.04.2022

pt 08.04.2022

Gliwice

4. Tworzenie stref ciśnienia w wyspach zaworowych

wt 31.05.2022

śr 01.06.2022

Janki k/Warszawy

5. Powiązanie wyspy zaworowej ze sterowaniem elektrycznym

śr 14.09.2022

cz 15.09.2022

Gliwice

6. Montaż zaworów oraz płyty zasilającej

cz 20.10.2022

pt 21.10.2022

Gliwice

7. Sterowanie zaworami za pomocą wtyczki wielopinowej

cz 24.11.2022

pt 25.11.2022

Janki k/Warszawy

8. Związki funkcjonalne między pneumatyką a elektryką.
9. Funkcja wewnętrznej magistrali.
10. Adresowanie wejść i wyjść oraz zaworów
11. Zastosowanie układu elektrycznego CPX na wyspach zaworowych.
12. Seria zaworów MPA (MPAL, MPAS, MPAC):
Zawory, montaż, powietrze nawiewane i wywiewane, kontrola powietrza,
strefy ciśnieniowe, przepustnice i zawory zwrotne,
13. Zawory rodziny VTSA  cechy szczególne i obszary zastosowania

Kod szkolenia

Czas trwania

14. Diagnostyka wysp zaworowych MPA i VTSA za pomocą oprogramowania

PN153

2 dni

FMT oraz panelu MMI
15. Konserwacja wysp zaworowych

Cena/(nr zamówieniowy)

Rezultaty kształcenia:

1500 PLN netto

zna: budowę i działanie wysp zaworowych MPS i VTSA
• różnicę w użyciu zaworów ze sprężyną pneumatyczną i sprężyną
mechaniczną
• zastosowanie układu elektrycznego CPX w wyspach zaworowych MPA i
VTSA
potrafi:

Dodatkowe informacje:
• Wizyta serwisowa/szkolenie prowadzona jest
w formie zamkniętej w siedzibie klienta.
• Ilość uczestników: do 10 osób

• izidentyfikować komponenty składowe wysp zaworowych
• montować i demontować zawory pneumatyczne oraz płytę zasilającą

Zgłoszeń można dokonać za pomocą:

• modyfikować wyspę zaworową w zależności od potrzeb

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

• rozpoznać rodzaj sterowania nadrzędnego wyspy zaworowej

szkolenia@festo.com

• wykrywać błędy z wykorzystaniem sygnalizacji LED, panelu MMI i
oprogramowania FMT
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Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Wyspy zaworowe CPX Festo 
przeglądy, modyfikacje i usuwanie usterek
PN163

Szkolenie zapoznaje z nową rodziną wysp zaworowych Festo
posiadających zwartą, jednolitą strukturę modułową, inte
grującą zarówno moduły elektryczne, jak i pneumatyczne.
Wyspy CPX mogą pracować jako autonomiczne węzły steru
jące (z wbudowanym sterownikiem CPXCEC) lub jako węzły
podrzędny w

sieci PROFIBUS, zarządzanej nadrzędny

sterownik PLC. Wyspy zaworowe CPX rozszerzają możliwości
tworzenia układów sterowania w systemach automatyki.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• konstrukcja i działanie różnych typów wysp zaworowych,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• funkcje zaworów,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• tworzenie stref ciśnieniowych,
• zależności funkcyjne pomiędzy częścią elektryczną i pneumatyczną,

Terminy szkoleń

• konfiguracja wyspy i dobór elementów,

Początek

Koniec

Miejsce

• modyfikacje i wymiana części,

śr 19.01.2022

pt 21.01.2022

Gliwice

• elastyczna budowa modułów elektrycznych,

pn 14.02.2022

śr 16.02.2022

Gliwice

• możliwości diagnostyczne modułów,

pn 14.03.2022

śr 16.03.2022

Janki k/Warszawy

• diagnostyka wyspy przy pomocy ręcznego panelu operatorskiego,

pn 23.05.2022

śr 25.05.2022

Gliwice

• wyspa w sieci PROFIBUS nadzorowanej przez sterownik SIMATIC S7 ,

śr 17.08.2022

pt 19.08.2022

Gliwice

• testowanie i lokalizacja usterek z wykorzystaniem programu STEP7,

śr 28.09.2022

pt 30.09.2022

Janki k/Warszawy

• programy diagnostyczne,

śr 16.11.2022

pt 18.11.2022

Gliwice

• wyspa ze sterownikiem CPXCEC, jako autonomiczny węzeł sterujący.

pn 12.12.2022

śr 14.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• rozumie w jaki sposób współdziałają komponenty elektryczne
i pneumatyczne w wyspie zaworowej,
• potrafi:
– wykorzystać wyspy CPX w układach sterowania systemami

Kod szkolenia

Czas trwania

PN163

3 dni

automatyki,
– potrafi wykorzystać możliwości konfiguracji i rozbudowy wyspy,

Cena/(nr zamówieniowy)

– potrafi diagnozować i usuwać usterki przy pomocy dostępnych

2250 PLN netto

środków,

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Wyspy zaworowe CPV Festo 
przeglądy, modyfikacje i usuwanie usterek
PN173

Szkolenie zapoznaje z technologią wysp zaworowych Festo
i zasadami ich wykorzystania. Wstępnie skonfigurowane,
złożone moduły zawierające elementy mechaniczne, pneu
matyczne oraz elektroniczne dają wiele nowych możliwości
w tworzeniu układów sterowania, ale stawiają również wiele
nowych wymagań dla obsługi.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• konstrukcja i działanie różnych typów wysp zaworowych,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• budowa wyspy  wzajemne powiązania,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• tworzenie stref ciśnienia,
• konfiguracja wyspy zaworowej i dobór elementów,

Terminy szkoleń

• modyfikacje i wymiana części,

Na zamówienie

• diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych i pneumatycznych,
• diagnozowanie za pomocą diod sygnalizacyjnych,
• praca w sieci PROFIBUS pod nadzorem systemu SIMATIC S7,
• testowanie i lokalizacja usterek z wykorzystaniem programu STEP7,
• programy diagnostyczne.
Korzyści
Uczestnik:
• rozumie w jaki sposób współdziałają komponenty elektryczne
i pneumatyczne w wyspie zaworowe,
• potrafi:
– wykorzystać możliwości modyfikacji i rozbudowy wyspy,
– wykorzystać wyspy CPV w układach sterowania systemami
automatyki,

Kod szkolenia

Czas trwania

– diagnozować i usuwać usterki przy pomocy dostępnych środków.

PN173

3 dni

Cena
2250 PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Mechatronika

Korzystasz w pracy z czujników pomiarowych.
Potrzebujesz nastawić parametry sterowania układem.
Twoim celem jest zapewnienie ciągłej pracy układu.
MECHATRONIKA
Mechatronika
Szkolenia z tego zakresu pozwalają na poznanie złożonych zagadnień sterowania począwszy od sterowa
nia prostymi obiektami kończąc na sterowaniu zautomatyzowanym procesem produkcyjnym.
poza programowaniem prostych sterowników uczestnicy naszych szkoleń mają dostęp do kompleksowej
obsługi linii przemysłowych w tym sterowania produkcją hybrydową za pomocą nowoczesnej fabryki AFB
Factory produkcji Festo.

Fabryka szkoleniowa AFB produkcji Festo w Jankach

Twoje korzyści:
• poznasz podstawowe zasady, funkcje i zakres wykorzystania układów regulacji ze
sprzężeniem zwrotnym
• poznasz czujniki i inne elementy wykonawcze systemów regulacyjnych
• nauczysz się dobierać i instalować czujniki dla danej aplikacji
• poznasz działanie regulatorów P,I,PI i PID
• dobierzesz odpowiednie nastawy regulatorów P,I,PI, PID
• będziesz w stanie uruchomić własny system regulacji, ustawić parametry sterowania
i zapewnić jego ciągłe działanie
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Mechatronika

SENSOR1  Czujniki przemysłowe binarne  zbliżeniowe
SENSOR1

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z czujnikami
stosowanymi powszechnie w

automatyce przemysłowej.

W trakcie ćwiczeń prezentowane jest szerokie spektrum
stosowanych sensorów. Omawiana jest zasada działania
każdego z

prezentowanych urządzeń oraz wykonywane

ćwiczenia, które mają zwrócić uwagę uczestników na
najważniejsze aspekty dotyczące uruchomienia, eksploatacji
oraz diagnostyki czujników przemysłowych

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne,
ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe),
• zastosowania czujników w przemyśle  typowe zastosowania

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

wt 15.02.2022

śr 16.02.2022

Janki k/Warszawy

• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników,

wt 12.04.2022

śr 13.04.2022

Gliwice

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych,

wt 24.05.2022

śr 25.05.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników.

wt 21.06.2022

śr 22.06.2022

Janki k/Warszawy

wt 16.08.2022

śr 17.08.2022

Gliwice

Korzyści

wt 11.10.2022

śr 12.10.2022

Janki k/Warszawy

Uczestnik:

wt 15.11.2022

śr 16.11.2022

Gliwice

• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań

wt 06.12.2022

śr 07.12.2022

Janki k/Warszawy

i aplikacje,

w przemyśle,
• potrafi:
– dobrać i zainstalować czujnik dla danej aplikacji,
– ustawić wymagane parametry czujnika,
– interpretować dane techniczne czujników,
– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

Kod szkolenia

Czas trwania

SENSOR1

2 dni

Cena
1500PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Mechatronika

SENSOR2  Czujniki przemysłowe analogowe,
przetworniki pomiarowe
SENSOR2

Szkolenie przybliża stosowane w przemyśle przetworniki
pomiarowe. Uczestnicy szkolenia mogą zapoznać się
rozwiązaniami stosowanymi przy przesyłaniu sygnałów
analogowych, poznać wybrane przetworniki analogowe oraz
ich typowe aplikacje. Wykonując ćwiczenia praktyczne mogą
sprawdzić sposób pracy oraz cechy charakterystyczne
poznawanych przetworników na które należy zwrócić uwagę
przy późniejszej ich eksploatacji.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• podstawowe pojęcia oraz rodzaje sygnałów analogowych,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• rodzaje przetworników i podstawy fizyczne ich działania,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości,
położenia),

Terminy szkoleń

• dane techniczne przetworników,

Początek

Koniec

Miejsce

• sposób podłączenie elektrycznego,

cz 17.02.2022

pt 18.02.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne  badanie wybranych przetworników.

cz 14.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

cz 26.05.2022

pt 27.05.2022

Gliwice

Korzyści

cz 23.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

Uczestnik:

cz 18.08.2022

pt 19.08.2022

Gliwice

• zna typy przetworników stosowanych w przemyśle,

cz 13.10.2022

pt 14.10.2022

Janki k/Warszawy

• potrafi:

cz 17.11.2022

pt 18.11.2022

Gliwice

cz 08.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

– dobrać i zainstalować przetwornik,
– ustawić wymagane parametry przetwornika,
– interpretować dane techniczne przetworników,
– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyki.

Kod szkolenia

Czas trwania

SENSOR2

2 dni

Cena
1500PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Mechatronika

SENSOR  Czujniki binarne i przetworniki analogowe w praktyce 
przegląd, zastosowanie, kalibracja
SENSOR

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z powszechnie
stosowanymi
i

w

automatyce

czujnikami

przetwornikami analogowymi. W

binarnymi

trakcie szkolenia

uczestnicy mogą zapoznać się rozwiązaniami stosowanymi
przy przesyłaniu sygnałów analogowych, poznać wybrane
czujniki binarne i przetworniki analogowe oraz ich typowe
aplikacje. Wykonywane w trakcie szkolenia ćwiczeni, mają
zwrócić uwagę uczestników na najważniejsze aspekty
dotyczące

uruchomienia,

kalibracji

oraz

diagnostyki

zbliżeniowych czujników przemysłowych oraz przetworników
analogowych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników oraz czujników analogowych

produkcji, instruktorzy zawodu.

• sposób podłączenie elektrycznego,,
• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne,
ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe),

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

wt 15.02.2022

pt 18.02.2022

Janki k/Warszawy

wt 12.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

wt 24.05.2022

pt 27.05.2022

Gliwice

wt 21.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

wt 16.08.2022

pt 19.08.2022

Gliwice

wt 11.10.2022

pt 14.10.2022

Janki k/Warszawy

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych,

wt 15.11.2022

pt 18.11.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników. i przetworników

wt 06.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości,
położenia),
• zastosowania czujników i przetworników w przemyśle  typowe
zastosowania i aplikacje,
• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników,
przetworników analogowych,

• podstawowe pojęcia oraz rodzajów sygnałów analogowych,
•
Korzyści
Uczestnik:
• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań
w przemyśle,

Kod szkolenia

Czas trwania

SENSOR

4 dni

• potrafi:
– dobrać i zainstalować czujnik, przetwornik anallogowy dla danej

Cena

aplikacji,

2600PLN netto

– ustawić wymagane parametry czujnika, przetwornika
– interpretować dane techniczne czujników i przetworników,
– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

Dodatkowe informacje:

– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyk

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Mechatronika

Wprowadzenie do mechatroniki
AUT211

Szkolenie umożliwia poznanie zasad budowy, działania i ob
sługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasada
mi mechatroniki. Coraz szerzej stosowana mechatronizacja
maszyn i urządzeń produkcyjnych nakazuje zwrócenie uwagi
kadry menedżerskiej i personelu technicznego zakładów
przemysłowych na rozwiązania stosowane w systemach naj
nowszej generacji.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• pojęcie hybrydowego (złożonego) systemu produkcyjnego i definicje

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

mechatroniki,

produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menedżerska.

• modułowość układów  wykonawczych, sterujących, programujących,
rejestrowania i przetwarzaniadanych w systemie mechatronicznym,

Terminy szkoleń

• czujniki i układy przetwarzania sygnałów,

Początek

Koniec

Miejsce

• układy wykonawcze, rodzaje napędów (pneumatyczne, hydrauliczne,

śr 02.03.2022

pt 04.03.2022

Janki k/Warszawy

śr 11.05.2022

pt 13.05.2022

Janki k/Warszawy

• metody sterowania i regulacji w systemach mechatronicznych,

pn 04.07.2022

śr 06.07.2022

Janki k/Warszawy

• sterowanie napędami  rola PLC,

śr 31.08.2022

pt 02.09.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne  wykorzystanie modułów stanowisk

pn 14.11.2022

śr 16.11.2022

Janki k/Warszawy

elektromechaniczne),

produkcyjnych (MPS®).
Korzyści
Uczestnik:
• zna pojęcie mechatroniki i działanie hybrydowych systemów
produkcyjnych,
• potrafi:
– zastosować zasady modułowego łączenia układów i stanowisk
w zintegrowany system produkcyjny,

Kod szkolenia

Czas trwania

– zmontować i uruchomić podstawowe układy mechatroniczne

AUT211

3 dni

(pneumatyczne, hydrauliczne,elektromechaniczne) i oprogramowania
sterującego systemem produkcyjnym,

Cena

– zaprojektować i zaprogramować układ sterowania systemem

2250 PLN netto

produkcyjnym przy wykorzystaniu sterownika PLC,
– wykorzystać oprogramowanie diagnostyczne do wyszukiwania
i usuwania błędów i usterek.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Przemysłowe zastosowania mechatroniki
MPL1

Szkolenie umożliwia poznanie praktycznych zagadnień z za
kresu programowania sterowników oraz uruchamiania i ob
sługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasa
dami mechatroniki.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• rola i znaczenie stosowania sterowników PLC w złożonych systemach

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

produkcyjnych, wykorzystaniemożliwości klasycznych języków

produkcji, instruktorzy zawodu.

programowania,
• zasady i warunki współpracy modułowych stanowisk w systemie
produkcyjnym (MPS®),

Terminy szkoleń
Na zamówienie

• język GRAFCET  narzędzie do programowania złożonych zadań
sterowania,
• programowanie działania i uruchamianie stacji modułowego systemu
produkcyjnego MPS® do produkcji mini siłowników,
• programowanie działania i integracja stacji MPS® w jeden system
produkcyjny,
• wyszukiwanie i usuwanie błędów i usterek w systemie produkcyjnym
MPS®,
• zasady i metody rozbudowy i powiększania zakresu funkcji systemu.
Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– tworzyć i instalować programy sterowania stanowiskami roboczymi

Kod szkolenia

Czas trwania

i zintegrowanym systemem MPS®,

MPL1

3 dni

– zmontować i kolejno uruchomić układy wykonawcze i układy
sterowania stanowiska i całego systemu,

Cena

– wyszukiwać i usuwać błędy i usterki we wszystkich układach

2250 PLN netto

systemu,
– wykorzystać dane katalogowe i specyfikację techniczną do dalszej
rozbudowy systemu.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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GRAFCET  sposób opisu procesu
AUT111

GRAFCET

został

opracowany

jako

metoda

graficznej

prezentacji algorytmu działania. Dzięki przejrzystości i jed
noznaczności może być również stosowany jako sposób
opisu dowolnego procesu decyzyjnego z zakresu organizacji
i zarządzania.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• wyjaśnienie najważniejszych elementów normy PNEN 60848,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• metoda GRAFCET jako reprezentacja sekwencji przyczynowo

produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menedżerska.

skutkowych  krok, warunek, sekwencja,
• uzależnienia czasowe,

Terminy szkoleń

• struktury zagnieżdżone,

Początek

Koniec

Miejsce

• procesy współbieżne,

pn 28.02.2022

wt 01.03.2022

Janki k/Warszawy

• przykłady różnych zastosowań metody GRAFCET,

cz 07.04.2022

pt 08.04.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne w zakresie programowania układów sterowania

pn 23.05.2022

wt 24.05.2022

Gliwice

pn 29.08.2022

wt 30.08.2022

Janki k/Warszawy

cz 17.11.2022

pt 18.11.2022

Janki k/Warszawy

metodą GRAFCET.
Korzyści
Uczestnik:
• zna:
– możliwości, zalety i obszary zastosowania metody GRAFCET,
– strukturę i charakterystyki różnych realizacji planów GRAFCET,
• potrafi:
– czytać i interpretować plany GRAFCET,
– wizualizować różne problemy z zakresu automatyzacji produkcji przy
pomocy metody GRAFCET,

Kod szkolenia

Czas trwania

– wykonywać własne plany GRAFCET na różnym poziomie ich

AUT111

2 dni

skomplikowania.
Cena
1500PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Podstawy technik regulacji
PA191

Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakre
sie struktury, funkcji i wykorzystanie układów regulacji pro
cesów

ciągłych.

Właściwy

dobór

elementów

układu

i struktury pętli sprzężenia zwrotnego oraz trybów pracy
układu regulacji decydują o bezawaryjnej pracy systemu i re
alizacji procesu produkcji.

Treść szkoleń

Grupa docelowa

• terminologia, zakres stosowania,

Operatorzy zatrudnieni przy produkcji procesowej.

• czujniki, układy wykonawcze i inne elementy systemów regulacyjnych,
• pomiary wielkości fizycznych (poziom, ciśnienie, przepływ,
temperatura),

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

• dobór elementów regulacji, budowa i uruchamianie pętli regulacyjnej,

śr 09.02.2022

pt 11.02.2022

Janki k/Warszawy

• budowa i uruchamianie układów do regulacji poziomu, ciśnienia,

śr 04.05.2022

pt 06.05.2022

Janki k/Warszawy

pn 03.10.2022

śr 05.10.2022

Janki k/Warszawy

śr 23.11.2022

pt 25.11.2022

Janki k/Warszawy

przepływu i temperatury,
• działanie regulatorów P, I, PI i PID w teorii i praktyce,
• nastawianie parametrów sterowania w różnych układach
regulacyjnych,
• względy bezpieczeństwa przy pracy z systemami regulacji,
• obsługa stacji operatora procesu.
Korzyści
Uczestnik:
• zna podstawowe funkcje i zakres wykorzystania układów regulacji ze
sprzężeniem zwrotnym,
• potrafi:
– zidentyfikować elementy i układy regulacji,

Kod szkolenia

Czas trwania

– wybrać i zestawić odpowiedni układ regulacji,

PA191

3 dni

– uruchomić wybrany system regulacji, ustawić parametry sterowania
i zapewnić jego działanie,

Cena

– potrafi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy w systemach

2250 PLN netto

regulacji,
– obsługiwać stację operatora procesu.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Zależy Ci na redukcji powstawania usterek i awarii.
Szukasz sposobów wzrostu wydajności maszyn.
Szkolenia Festo pozwolą osiągnąć oba te cele.
PNEUMATYKA
Pneumatyka
Szkolenia Festo z pneumatyki pozwolą Ci na szybsze i sprawniejsze wykrywanie źródeł powstawania pro
blemów dzięku czemu ograniczysz w swoim zakładzie ilość nieplanowanych przestojów oraz awarii.
Wzrost specjalistycznej wiedzy pozwoli Ci przejść z naprawczego na prewencyjne utrzymanie ruchu pod
nosząc tym samym wydajność i żywotność pracy twoich urządzeń.
Ucząc się razem z Festo zaoszczędzisz tym samym swój czas i pieniądze.

Twoje korzyści:
• szybkie i dokładne wykrywanie źródeł awarii i usterek
• skrócenie czasu lub zupełna eliminacja powstawania błędów oraz awarii
• wzrost wydajności i żywotności Twoich maszyn i urządzeń
• redukcja kosztów eksploatacji urządzeń  oszczędność pieniędzy
• redukcja kosztów wynikającyh z zapobiegania nieplanowanym przestojom i awariom
• redukcja liczby wypadków i wzrost bezpieczeństwa pracy personelu zakładu
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Podstawy pneumatyki
PN111

Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężo
nego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania
pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących.

Treść szkolenia

Terminy szkoleń

• właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie

Początek

Koniec

Miejsce

śr 19.01.2022

pt 21.01.2022

Gliwice

pn 14.02.2022

śr 16.02.2022

Janki k/Warszawy

śr 02.03.2022

pt 04.03.2022

Gliwice

śr 30.03.2022

pt 01.04.2022

Janki k/Warszawy

śr 20.04.2022

pt 22.04.2022

Gliwice

pn 16.05.2022

śr 18.05.2022

Janki k/Warszawy

pn 06.06.2022

śr 08.06.2022

Gliwice

• symbole stosowane na schematach pneumatycznych wg PNEN 12191,

śr 29.06.2022

pt 01.07.2022

Janki k/Warszawy

• budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego,

wt 16.08.2022

cz 18.08.2022

Janki k/Warszawy

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

śr 31.08.2022

pt 02.09.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne  samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności

śr 28.09.2022

pt 30.09.2022

Janki k/Warszawy

działania zbudowanych układówpneumatycznych oraz znajdowanie

śr 19.10.2022

pt 21.10.2022

Gliwice

i eliminacja ewentualnych błędów.

śr 02.11.2022

pt 04.11.2022

Janki k/Warszawy

śr 23.11.2022

pt 25.11.2022

Gliwice

pn 05.12.2022

śr 07.12.2022

Janki k/Warszawy

i dystrybucja,
• konstrukcja i działanie elementów pneumatycznych (wykonawczych
i sterujących),
• łączenie napędów i zaworów pneumatycznych (oznaczenia przyłączy
zaworu),
• budowa i zasada działania zaworów sterujących  od pojedynczego
zaworu do wyspy zaworowej,

Korzyści
Uczestnik:
• zna :
– własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego
przygotowania,
– warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów
pneumatycznych,
• potrafi:

Kod szkolenia

Czas trwania

PN111

3 dni

Cena
2250 PLN netto

– projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych
układów pneumatycznych,
– znajdować usterki komponentów i układów sterowania

Dodatkowe informacje:

pneumatycznego,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

działania,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

elementów pneumatyki.

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
Grupa docelowa
Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com

produkcji, instruktorzy zawodu.
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Podstawy elektropneumatyki
PN281

Szkolenie z zakresu podstaw budowy, działania i zastosowa
nia elementów pneumatyki sterowanych elektrycznie.

Treść szkolenia

Terminy szkoleń

• budowa i zastosowanie elektropneumatycznych elementów

Początek

Koniec

Miejsce

śr 02.02.2022

pt 04.02.2022

Gliwice

śr 23.02.2022

pt 25.02.2022

Janki k/Warszawy

śr 16.03.2022

pt 18.03.2022

Gliwice

śr 06.04.2022

pt 08.04.2022

Janki k/Warszawy

śr 04.05.2022

pt 06.05.2022

Gliwice

pn 20.06.2022

śr 22.06.2022

Janki k/Warszawy

pn 04.07.2022

śr 06.07.2022

Gliwice

śr 17.08.2022

pt 19.08.2022

Janki k/Warszawy

pn 19.09.2022

śr 21.09.2022

Gliwice

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

pn 17.10.2022

śr 19.10.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne  samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności

śr 26.10.2022

pt 28.10.2022

Gliwice

działania zbudowanych układówelektropneumatycznych oraz znajdo

pn 14.11.2022

śr 16.11.2022

Janki k/Warszawy

wanie i eliminacja ewentualnych błędów.

śr 30.11.2022

pt 02.12.2022

Gliwice

pn 12.12.2022

śr 14.12.2022

Janki k/Warszawy

sterujących,
• łączenie elektrycznego modułu sterującego i pneumatycznej sekcji
wykonawczej,
• budowa i zasada działania elektrozaworów sterujących  od
pojedynczego elektrozaworu do wyspy zaworowej,
• symbole stosowane na schematach elektropneumatycznych wg PNISO
12191,
• budowa i zasada działania prostych układów sterowania
elektropneumatycznego,

Korzyści
Uczestnik:
• zna :
– własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
– warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów
elektropneumatycznych,
• potrafi:
– identyfikować komponenty elektropneumatyczne oraz określać ich

Kod szkolenia

Czas trwania

PN281

3 dni

Cena
2250 PLN netto

budowę,przeznaczenie i zasadę działania,
– projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych
układówelektropneumatycznych,

Dodatkowe informacje:

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

elektropneumatycznego,
– czytać schematy elektropneumatyczne oraz przeprowadzać analizę

• Dodatkowe terminy na zamówienie

ich działania,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

interpretować dokumentację elektropneumatyczną i dane odnoszące

zgłoszonego w jednym terminie.

się do elementów elektropneumatyki.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

Grupa docelowa

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

– Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie
produkcji, instruktorzy zawodu.
50

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
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Podstawy pneumatyki dla operatorów
PN293

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów Total
Productive

Maintenance

(TPM).

W

celu

wykonania

określonych działań dotyczących rozwiązywania problemów i
konserwacji maszyn i lini produkcyjnych operatorzy muszą
znać podstawy stosowanej technologi i terminologiii.
Szkolenie przygotowuje operatorów do samodzielnej pracy w
zakresie autonomicznego utrzymania w zakresie obsługi
pneumatycznych maszyn i urządzeń.

Treść szkolenia:

Grupa docelowa

• Wprowadzenie do pneumatyki

Pracownicy produkcji, operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu.

– własności sprężonego powietrza
– podstawowe określenia i jednostki

Terminy szkoleń

– bezpieczeństwo układów pneumatycznych

Początek

Koniec

Miejsce

• Wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza:

cz 03.03.2022

pt 04.03.2022

Janki k/Warszawy

– zanieczyszczenia i ich usuwanie – normy jakości wg ISO,

cz 05.05.2022

pt 06.05.2022

Gliwice

– zespół przygotowania powietrza – filtr, reduktor ciśnienia,

cz 01.09.2022

pt 02.09.2022

Gliwice

smarownica,

cz 03.11.2022

pt 04.11.2022

Janki k/Warszawy

– budowa i działanie.
– konserwacja zespołu przygotowania powietrza wymiana wkładów
filtrujących
• Pneumatyczne elementy robocze:
– przegląd konstrukcji, budowa i działanie
• Zawory:
– podział zaworów, oznaczenia zaworów, przegląd konstrukcjibudowa i

Szkolenie w zakładzie klienta:
Szkolenie realizowane jest również na zamówienie w siedzibie
klienta. Ze względu na realizację dodatkowej części praktycznej
szkolenia na lini produkcyjnej klienta czas szkolenia wydłuża się
do 3 dni.

działanie
• Symbole graficzne elementów pneumatycznych wg ISO 1219
• Ćwiczenia praktyczne – samodzielny montaż oraz sprawdzanie
działania układów i eliminowanie błędów
– Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania

Kod szkolenia

Czas trwania

PN291

2 dni

– Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania

Cena

– Zastosowanie zaworów monostabilnych i impulsowych

1500 PLN netto

– Regulacja prędkości ruchu siłownika
• Analiza przypadków usterek układów pneumatycznych
– Gromadzenie się oleju na elementach

Dodatkowe informacje:

Spadki ciśnienia niewynikające z normalnej pracy układu

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– Przecieki

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– Zatkanie przewodów doprowadzających powietrze do elementów

• Dodatkowe terminy na zamówienie

ruchomych

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– Niepoprawna praca siłownika
– Spóźniona, przedwczesna lub brak reakcji układu
• Omówienie i podsumowanie szkolenia oraz test sprawdzający

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
PN121

Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężo
nego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania
pneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterują
cych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• montaż i sprawdzanie poprawności działania systemów

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

pneumatycznych i elektropneumatycznych,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• analiza procesów sterowania za pomocą GRAFCET zgodnie z normą PN
EN 60848:2003,

Terminy szkoleń

• funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

Początek

Koniec

Miejsce

• rodzaje wysp zaworowych,

śr 12.01.2022

pt 14.01.2022

Gliwice

• tryby pracy maszyn (automatyczny, manualny, zatrzymanie awaryjne),

śr 09.02.2022

pt 11.02.2022

Janki k/Warszawy

• elektropneumatyczne i elektroniczne systemy sterowania maszyn,

śr 23.03.2022

pt 25.03.2022

Gliwice

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

pn 09.05.2022

śr 11.05.2022

Janki k/Warszawy

• montaż i obsługa elementów pneumatyki i sterowania,

pn 30.05.2022

śr 01.06.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne  systematyczne poszukiwanie, rozpoznawanie

śr 06.07.2022

pt 08.07.2022

Janki k/Warszawy

śr 17.08.2022

pt 19.08.2022

Gliwice

i usuwanie usterek.

pn 12.09.2022

śr 14.09.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści

śr 12.10.2022

pt 14.10.2022

Gliwice

Uczestnik:

śr 02.11.2022

pt 04.11.2022

Janki k/Warszawy

• zna :

śr 14.12.2022

pt 16.12.2022

Gliwice

– funkcje sterowników PLC w systemach automatyki i ich rolę
w prawidłowym działaniu urządzeń pneumatycznych.
• potrafi:
– czytać schematy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
oraz sprawdzać ich działanie,

Kod szkolenia

Czas trwania

PN121

3 dni

– montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,

Cena

– w systematyczny sposób poszukiwać, rozpoznawać i usuwać usterki

2250 PLN netto

w urządzeniach pneumatycznych,

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Obsługa systemów pneumatyki i elektropneumatyki
PN211

Intensywny trening łączące zagadnienia pneumatyki i elek
tropneumatyki, pozwalające na rozwiązywanie zróżnicowa
nych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń
i systemów pneumatycznych.
Treść i sposób realizacji szkolenia ukierunkowane są na
wskazywanie uczestnikom właściwej drogi rozwiązywania
praktycznych problemów w zakładzie pracy.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

i dystrybucja,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• budowa i działanie pneumatycznych elementów automatyki,
• funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

Terminy szkoleń

• kombinacja pneumatycznego napędu i elektrycznego sterowania,

Początek

Koniec

Miejsce

• symbole używane w schematach pneumatycznych wg PNISO 12191,

pn 24.01.2022

pt 28.01.2022

Gliwice

• budowa i działanie prostych układów sterowania,

pn 21.02.2022

pt 25.02.2022

Janki k/Warszawy

• struktura i funkcje elektrycznych urządzeń przełączających i zaworów

pn 11.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

pn 06.06.2022

pt 10.06.2022

Janki k/Warszawy

• wyspy zaworowe w układach pneumatyki,

sterujących,

pn 27.06.2022

pt 01.07.2022

Gliwice

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

pn 05.09.2022

pt 09.09.2022

Janki k/Warszawy

• montaż i konserwacja elementów pneumatyki i sterowania,

pn 03.10.2022

pt 07.10.2022

Gliwice

• obsługa urządzeń pneumatycznych oraz systemowe poszukiwanie

pn 14.11.2022

pt 18.11.2022

Janki k/Warszawy

pn 05.12.2022

pt 09.12.2022

Gliwice

i wykrywanie usterek,
• aktualna normalizacja i przepisy dotyczące pneumatyki,
• ćwiczenia praktyczne   samodzielny montaż, sprawdzanie działania oraz
ewentualne poszukiwanie ieliminacja błędów.
Korzyści
Uczestnik:
• zna :
– własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
• umie:

Kod szkolenia

Czas trwania

PN211

5 dni

Cena
3000PLN netto

– identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy,
przeznaczenia i działania,
– projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych

Dodatkowe informacje:

układów pneumatycznych,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

pneumatycznego,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

pneumatycznych,

zgłoszonego w jednym terminie.

– czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

układów pneumatyki.

szkolenia@festo.com
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Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych
PN183

Niewłaściwe wymiarowanie instalacji pneumatycznych powo
duje wzrost zużycia energii pneumatycznej, obniżenie jakości
sprężonego powietrza i bezpieczeństwa użytkowania urzą
dzeń, a przede wszystkim wzrost kosztów wytwarzania i dys
trybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje z zasa
dami optymalnego planowania i projektowania systemów
pneumatycznych w oparciu o praktyczne przykłady z wykorzy
staniem oprogramowania wspomagającego PositioningDrives
firmy Festo.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• produkcja sprężonego powietrza i przykłady obliczeń kosztów,

Projektanci układów pneumatycznych w systemach automatyki.

• osuszanie powietrza i jego koszty,
• optymalizacja wymiarowania i wybór materiałów instalacji
pneumatycznych,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

• jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,

pn 21.02.2022

wt 22.02.2022

Gliwice

• budowa i funkcje zespołu przygotowania sprężonego powietrza,

śr 04.05.2022

cz 05.05.2022

Janki k/Warszawy

• pomiar prędkości przesuwu tłoka dla różnych uszczelnień i wymiarów

pn 13.06.2022

wt 14.06.2022

Janki k/Warszawy

pn 01.08.2022

wt 02.08.2022

Janki k/Warszawy

• wymiarowanie systemu pneumatycznego  od zespołu przygotowania

cz 06.10.2022

pt 07.10.2022

Gliwice

powietrza do elementównapędowych z uwzględnieniem przewodów

cz 24.11.2022

pt 25.11.2022

Janki k/Warszawy

cylindra,

i uszczelnień,
• określenie wymagań dla sprężonego powietrza w zakładzie,
• przykłady różnych ciśnień w ruchu postępowym i zwrotnym cylindra,
• obniżanie kosztów instalacji pneumatycznej od pojedynczego zaworu
do wyspy zaworowej
• przykłady wysp zaworowych oraz kryteria ich doboru,
• ćwiczenia praktyczne: obsługa oprogramowania PositioningDrives,
obliczanie kosztów spowodowanych nieszczelnościami instalacji
i urządzeń pneumatycznych.
Korzyści

Kod szkolenia

Czas trwania

PN183

2 dni

Uczestnik:

Cena

• zna :

1700PLN netto

– najważniejsze zasady i warunki prawidłowego projektowania
układów pneumatycznych,
• potrafi:
– wykorzystać komputerowe oprogramowanie wspomagające do
poprawy jakości projektowania ioptymalnego wymiarowania instalacji

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

pneumatycznej,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– stosować w praktyce zasady efektywnego działania układów

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

pneumatycznych,

zgłoszonego w jednym terminie.

– zapobiegać, a w razie zaistnienia, wykrywać i likwidować przyczyny

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

strat energii w systemachpneumatyki.

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Minimalizacja strat – efektywne wykorzystanie pneumatyki
PN232

Nieszczelności w instalacjach i urządzeniach ze sprężonym
powietrzem, złe wymiarowanie sieci dystrybucyjnej, spadki
ciśnienia powietrza na elementach łączących oraz inne uster
ki powodują wzrost zużycia energii oraz kosztów wytwarza
nia i dystrybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje
z zasadami i metodami zapobiegania stratom energii pod ką
tem obniżenia kosztów wytwarzania sprężonego powietrza
oraz wzrostu produktywności zakładu.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• produkcja sprężonego powietrza oraz jego koszty w oparciu

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produk

o przykłady,

cji, instruktorzy zawodu, kadra menadżerska.

• jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

Terminy szkoleń

• identyfikacja miejsc nadmiernego zużycia sprężonego powietrza,

Początek

Koniec

Miejsce

pt 11.03.2022

pt 11.03.2022

Janki k/Warszawy

• osuszanie sprężonego powietrza i związane z tym koszty,

wt 10.05.2022

wt 10.05.2022

Gliwice

• dopasowanie sieci dystrybucyjnej do warunków optymalnej pracy

pt 24.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

śr 17.08.2022

śr 17.08.2022

Janki k/Warszawy

wt 27.09.2022

wt 27.09.2022

Gliwice

śr 23.11.2022

śr 23.11.2022

Janki k/Warszawy

pomiary wycieków i obliczanie związanych z nimi kosztów,

urządzeń,
• przystosowanie instalacji i przyłączy pneumatycznych do łatwego
serwisowania,
• ocena oszczędności wynikających z usprawnień sieci i urządzeń
pneumatycznych.
Korzyści
Uczestnik:
• zna :
– sposoby ograniczania zużycia energii w zakładzie,
– zna związki pomiędzy różnymi formami energii,
• potrafi:
– identyfikować miejsca nadmiernego zużycia energii,

Kod szkolenia

Czas trwania

PN232

1 dzień

– obliczyć koszty wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza,

Cena

– określić warunki dopasowania sieci dystrybucyjnej do zasad

850PLN netto

optymalnej pracy urządzenia.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Wykorzystanie podciśnienia w technice montażu
PN152

Szkolenie zapoznaje z metodami wytwarzania podciśnienia,
metodami jego pomiaru, jak również zasadami doboru zbior
ników i przyssawek oraz zaworów i czujników. Uczestnicy
poznają specyficzne cechy urządzeń próżniowych w porów
naniu z urządzeniami ze sprężonym powietrzem.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• wytwarzanie i dystrybucja podciśnienia,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• różnice w technice montażu opartej na technologii podciśnieniowej

produkcji, instruktorzy zawodu.

w stosunku do konwencjonalnej, w zakresie pobierania, transportu
i odkładania materiału,

Terminy szkoleń

• pomiar podciśnienia dla celów sterowania,

Początek

Koniec

Miejsce

• dobór rozmiarów przyssawek,

cz 03.02.2022

pt 04.02.2022

Janki k/Warszawy

• wymagana jakość powietrza dla systemów podciśnieniowych,

pn 14.03.2022

wt 15.03.2022

Gliwice

• wpływ cech materiałów przy stosowaniu chwytaków podciśnieniowych,

śr 04.05.2022

cz 05.05.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne  pomiar podciśnienia, zastosowania techniki

cz 23.06.2022

pt 24.06.2022

Gliwice

pn 22.08.2022

wt 23.08.2022

Janki k/Warszawy

pn 26.09.2022

wt 27.09.2022

Gliwice

śr 07.12.2022

cz 08.12.2022

Janki k/Warszawy

podciśnieniowej.
Korzyści
Uczestnik:
• rozumie zasady techniki podciśnieniowej,
• zna:
– metody praktycznego wykorzystania podciśnienia w technikach
montażu,
• potrafi:
– dobrać komponenty niezbędne do wytwarzania podciśnienia,
– dobrać rodzaj przyssawki do różnych zastosowań przemysłowych,
– wykrywać i usuwać usterki w urządzeniach stosujących podciśnie
nie.

Kod szkolenia

Czas trwania

PN152

2 dni

Cena
1500PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Logika pneumatyczna
PN122

Szkolenie zapoznaje z budową i zasadą działania pneuma
tycznych elementów logicznych oraz ich wykorzystaniem
w budowie zaawansowanych układów sterowania sekwen
cyjnego i kombinacyjnego opartych na pneumatyce. Prak
tyczne ćwiczenia z

doboru komponentów, montażu

i sprawdzenia poprawności działania oparte są na rzeczywi
stych przykładach aplikacji spotykanych w przemyśle.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• elementy logiczne w pneumatyce,

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

• algebra Boole'a, opis i minimalizacja funkcji logicznych,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• układy kombinacyjne i sekwencyjne,
• struktury kaskadowe i łańcuchowe,

Terminy szkoleń

• montaż i sprawdzenie poprawności działania układów

Początek

Koniec

Miejsce

pn 07.02.2022

śr 09.02.2022

Janki k/Warszawy

• pneumatyczne systemy sterowania maszyn,

śr 20.04.2022

pt 22.04.2022

Gliwice

• ćwiczenia praktyczne  samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności

pn 23.05.2022

śr 25.05.2022

Janki k/Warszawy

działania zbudowanych układów pneumatycznych oraz znajdowanie

pn 26.09.2022

śr 28.09.2022

Gliwice

i eliminacja ewentualnych błędów.

pn 28.11.2022

śr 30.11.2022

Janki k/Warszawy

pneumatycznych,

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich
działania,
– montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,
– identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę,
przeznaczenie i zasadę
– działania,
– projektować, montować i sprawdzać poprawność działania złożonych

Kod szkolenia

Czas trwania

PN122

3 dni

układów pneumatycznych,

Cena

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania

2250 PLN netto

pneumatycznego,
– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do
elementów pneumatyki.
• zna:
– zasady projektowania złożonych układów sterowania

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

pneumatycznego,

• Dodatkowe terminy na zamówienie

– zasady sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– zasady logiki i wykorzystania jej do minimalizacji funkcji logicznych

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem
FluidSIM® P
PN251

Szkolenie daje możliwość poznania aplikacji FluidSIM® P
wspomagające projektowanie, analizę oraz symulację działa
nia układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• symbole używane w schematach pneumatycznych

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

i elektropneumatycznych wg PNISO 12191,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• zasady tworzenia schematów, organizacji symboli (bibliotek symboli
i schematów,bibliotek użytkownika, dokumentacji schematów),
• podstawy oprogramowania wspomagającego dobór komponentów,

Terminy szkoleń
Początek

Koniec

Miejsce

budowę schematów oraz tworzenie dokumentacji technicznej

pn 31.01.2022

wt 01.02.2022

Janki k/Warszawy

(FluidDRAW®, FluidSIM® P, PositioningDrives)

wt 29.03.2022

śr 30.03.2022

Gliwice

cz 12.05.2022

pt 13.05.2022

Janki k/Warszawy

i operowanie symbolami, wybór komponentów, konfigurowanie

wt 14.06.2022

śr 15.06.2022

Gliwice

komponentów),

cz 25.08.2022

pt 26.08.2022

Gliwice

• budowa prostych i złożonych układów sterowania,

cz 22.09.2022

pt 23.09.2022

Janki k/Warszawy

• symulacja zbudowanych schematów ułatwiająca zrozumienie działania

cz 03.11.2022

pt 04.11.2022

Gliwice

wt 13.12.2022

śr 14.12.2022

Janki k/Warszawy

• edytowanie schematów układów (aranżacja linii i symboli, grupowanie

rzeczywistych obwodów sterowania,
• użycie oprogramowania FluidSIM® P do tworzenia modelu procesu
stosowanego w nauce i testowaniu programu sterownika PLC,
• ćwiczenia praktyczne  samodzielna budowa schematów, sprawdzanie
poprawności działania, znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.
Korzyści
Uczestnik:
• poznaje nowoczesne narzędzie do projektowania i symulacji układów
pneumatyki,
• zna:

Kod szkolenia

Czas trwania

PN251

2 dni

Cena
1500PLN netto

– symbole elementów pneumatyki i elektropneumatyki,
– własności sprężonego powietrza i sposoby jego przygotowania,
• potrafi:
– wykonać, metodą krok po kroku, projekt nowego układu pneumatyki
dzięki umiejętności obsługiprogramu FluidSIM® P,

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

– budować schematy układów pneumatycznych

• Dodatkowe terminy na zamówienie

i elektropneumatycznych,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– czytać schematy układów i analizować ich działanie,
– interpretować dokumentację i dane techniczne w niej zawarte.

zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com

58

Pneumatyka

Projektowanie i symulacja układów pneumatyki
i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSIM® P
AUT131

Zaawansowane szkolenie obsługi programu FluidSIM® P
adresowane do użytkowników chcących w pełni wykorzystać
możliwości programu zarówno do celów dydaktycznych,
badawczych jak i inżynieryjnych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• przypomnienie symboli elementów pneumatyki i elektropneumatyki

Wszyscy pracujący z systemami pneumatycznymi

wg PNISO 12191,

i elektropneumatycznymi, również sterowanymi

• podstawy obsługi interfejsu programu,

mikrokontrolerami: konstruktorzy, programiści mikrokontrolerów

• konfiguracja interfejsu i bibliotek,

(PLC), wykładowcy, służby utrzymania ruchu.

• moduł symulacyjny oraz parametryzacja elementów,
• prezentacja wartości bieżących w module symulacyjnym oraz zbierania
danych,

Terminy szkoleń
Na zamówienie

• graficzna prezentacja wartości bieżących,
• Kompleksowa symulacja: zarówno sterowanego obiektu podłączonego
do rzeczywistego sterownika PLC za pomocą EasyPort jak i OPC,
• znajdowanie oraz usuwanie usterek przy użyciu modułu
symulacyjnego.
Korzyści
Uczestnik:
• uzyskuje nowoczesne narzędzie do projektowania układów pneumatyki
i elektropneumatyki,
• potrafi projektować układy pneumatyki i elektropneumatyki oraz
symulować i analizować ich pracę.

Kod szkolenia

Czas trwania

AUT131

2 dni

Cena
1500 PLN netto

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Pozostałe szkolenia

Szukasz dostępu do aktualnej wiedzy i technologii.
Zależy Ci na podniesieniu własnych kwalifikacji.
Zdobądź międzynarodowy certyfikat Festo Didactic.
Inżynieria elektryczna:
Elektrotechnika i napędy elektryczne
Napędy elektryczne, elektrotechnika przemysłowa
Mając dostęp do najnowszej technologii jaką Festo oferuje swoim klientom posiadamy rozbudowane centrum napę
dów i sterowań, gdzie w praktyce przećwiczysz wszystkie możliwości współpracy różnych elementów automatyki
w tym systemów handlingowych i stanowisk zrobotyzowanych.

Twoje korzyści:
• zintegrujesz napędy elektryczne z nadrzędnym sterownikiem Simatic S7,
• nauczysz się korzystać z funkcjonalności Web serwer
• poznasz podstawowe funkcje serwonapędów i napędów z silnikami krokowymi
• wykorzystasz funkcje bezpieczeństwa stosowane w układach z napędami
elektrycznymi
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Elektrotechnika

Podstawy elektrotechniki 1  prąd stały
EL131

Szkolenie umożliwia zrozumienie, czym jest prąd i energia
elektryczna. Przedstawia niezbędne symbole i miary wystę
pujące w elektryczności. Treści zawarte w szkoleniu pozwa
lają na zapoznanie się z podstawą budową elementów
i układów elektrycznych stosowanych w przemyśle.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

Ten 3dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

z energią elektryczną.

• jednostki i symbole,
• prawo Ohma,

Terminy szkoleń

• pomiary w obwodach elektrycznych,

Początek

Koniec

Miejsce

• źródła napięcia  prądu stałego i przemiennego,

pn 07.02.2022

śr 09.02.2022

Gliwice

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

pn 07.03.2022

śr 09.03.2022

Janki k/Warszawy

• połączenia szeregowe,

wt 05.04.2022

cz 07.04.2022

Gliwice

• połączenia równoległe,

pn 16.05.2022

śr 18.05.2022

Gliwice

• dzielnik napięciowy,

pn 20.06.2022

śr 22.06.2022

Janki k/Warszawy

• zasady obwodów elektrycznych,

pn 25.07.2022

śr 27.07.2022

Gliwice

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

pn 29.08.2022

śr 31.08.2022

Gliwice

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

pn 19.09.2022

śr 21.09.2022

Janki k/Warszawy

• przewodnikipółprzewodnikinieprzewodniki (izolatory).

pn 24.10.2022

śr 26.10.2022

Gliwice

pn 05.12.2022

śr 07.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie
podstawowe zjawiska w nich występujące,

Kod szkolenia

Czas trwania

EL131

3 dni

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

Cena

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne

2250 PLN netto

stosowane w przemyśle,
– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,
– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Elektrotechnika

Podstawy elektrotechniki 2  prąd zmienny
EL141

Po zapoznaniu się z podstawową wiedzą z zakresu
elektrotechniki następnym etapem jest poznanie prądu
zmiennego

oraz

typowych

komponentów

i

procedur

bezpieczeństwa używanych w przemyśle.
Kurs ten ma przenosi uczestników na wyższy poziom
znajomości układów elektrycznych obejmując szczegółowo
najważniejsze komponenty elektryczne, zasady ich działania
właściwości i cechy, a także przepisy bezpieczeństwa
dotyczące pracy z obwodami elektrycznymi. Zastosowanie
układów

dydaktycznych

daje

możliwość

ćwiczenia

i

eksperymetowania.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

Ten 2dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

z energią elektryczną.

• jednostki i symbole,
• prawo Ohma,

Terminy szkoleń

• pomiary w obwodach elektrycznych,

Początek

Koniec

Miejsce

• źródła napięcia prądu stałego i przemiennego,

cz 10.02.2022

pt 11.02.2022

Gliwice

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

cz 10.03.2022

pt 11.03.2022

Janki k/Warszawy

• połączenia szeregowe,

cz 14.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

• połączenia równoległe,

cz 19.05.2022

pt 20.05.2022

Gliwice

• dzielnik napięciowy,

cz 23.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

• zasady obwodów elektrycznych,

cz 28.07.2022

pt 29.07.2022

Gliwice

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

cz 01.09.2022

pt 02.09.2022

Gliwice

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

cz 22.09.2022

pt 23.09.2022

Janki k/Warszawy

• przewodniki półprzewodniki, nieprzewodniki (izolatory).

cz 27.10.2022

pt 28.10.2022

Gliwice

cz 08.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie
podstawowe zjawiska w nich występujące,

Kod szkolenia

Czas trwania

EL141

2 dni

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

Cena

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne

1500PLN netto

stosowane w przemyśle,
– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,
– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Elektrotechnika

Podstawy elektrotechniki przemysłowej w praktyce
EL151

Szkolenie umożliwia zrozumienie, czym jest prąd i energia elektryczna.
Przedstawia niezbędne symbole i miary występujące w elektryczności.
Treści zawarte w szkoleniu pozwalają na zapoznanie się z podstawą
budowy elementów i układów elektrycznych stosowanych w przemyśle.
obejmując szczegółowo najważniejsze komponenty elektryczne, zasady
ich działania, właściwości i cechy, a także przepisy bezpieczeństwa
dotyczące pracy z obwodami elektrycznymi.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

Ten 5dniowy kurs pokrywa zapotrzebowanie na następujące tematy:

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, mechanicy, wszyscy

• czym jest elektryczność i jakie efekty ze sobą niesie?

pracownicy mający do czynienia produkcji mający do czynienia

• bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych,

z energią elektryczną

• jednostki i symbole,
• prawo Ohma,

Terminy szkoleń

• pomiary w obwodach elektrycznych,

Początek

Koniec

Miejsce

• źródła napięcia prądu stałego i przemiennego,

pn 07.02.2022

pt 11.02.2022

Gliwice

• obciążenia w obwodach elektrycznych,

pn 07.03.2022

pt 11.03.2022

Janki k/Warszawy

• połączenia szeregowe,

pn 11.04.2022

pt 15.04.2022

Gliwice

• połączenia równoległe,

pn 16.05.2022

pt 20.05.2022

Gliwice

• dzielnik napięciowy,

pn 20.06.2022

pt 24.06.2022

Janki k/Warszawy

• zasady obwodów elektrycznych,

pn 25.07.2022

pt 29.07.2022

Gliwice

• komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.),

pn 29.08.2022

pt 02.09.2022

Gliwice

• eliminowalne i nieuniknione błędy pomiarowe,

pn 19.09.2022

pt 23.09.2022

Janki k/Warszawy

• przewodniki półprzewodniki, nieprzewodniki (izolatory).

pn 24.10.2022

pt 28.10.2022

Gliwice

pn 05.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– wyjaśnić zasadę działania obwodów elektrycznych i wszystkie
podstawowe zjawiska w nich występujące,

Kod szkolenia

Czas trwania

EL151

5 dni

– poprawnie mierzyć wartości elektryczne,

Cena

– poprawnie nazwać najważniejsze komponenty elektryczne

3000PLN netto

stosowane w przemyśle,
– budować i nadzorować podstawowe obwody elektryczne,
– czytać podstawowe schematy elekryczne.

Dodatkowe informacje:
• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
ED111

Duża funkcjonalność napędów elektromechanicznych po
woduje ich coraz szersze stosowanie w

przemyśle.

W szczególności dotyczy to serwomechanizmów. Szkolenie
umożliwia zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami kon
figuracji, sterowania i uruchamiania serwo oraz diagnostyką
pozycjonujących układów napędowych oraz optymalizacją
pracy silników.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• podstawy działania układów napędów elektromechanicznych

Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie

z silnikami serwo,

produkcji, instruktorzy zawodu.

• dobór napędów elektromechanicznych serwo do układów
pozycjonujących,

Terminy szkoleń

• optymalizacja dynamiki ruchu silnika serwo,

Początek

Koniec

Miejsce

• tryby pracy silnika serwo (regulacja położenia, regulacja prędkości,

śr 16.02.2022

pt 18.02.2022

Janki k/Warszawy

regulacja momentu, tryb synchroniczny),

pn 16.05.2022

śr 18.05.2022

Gliwice

• tworzenie profilów ruchu napędów serwo,

pn 27.06.2022

śr 29.06.2022

Gliwice

• bezpieczeństwo w elektrycznych układach napędowych,

wt 02.08.2022

cz 04.08.2022

Gliwice

• komunikacja w układach serwonapędowych

śr 14.09.2022

pt 16.09.2022

Janki k/Warszawy

• ćwiczenia praktyczne:

śr 23.11.2022

pt 25.11.2022

Gliwice

pn 12.12.2022

śr 14.12.2022

Gliwice

– sterowanie silnikiem serwo AC/DC za pomocą wejść cyfrowych oraz
analogowych,
– komunikacja RS232, Profibus DP, CAN,
– krzywka elektroniczna CAM, wykorzystanie biblioteki Motion,
– pozycjonowanie przy użyciu silników serwo (korzyści, aspekty
ekonomiczne),
– diagnostyka układów pozycjonujących serwo, wyszukiwanie
i usuwanie błędów w układzie.

Kod szkolenia

Czas trwania

ED111

3 dni

Korzyści
Uczestnik:

Cena

• zna:

2250 PLN netto

– zasady doboru serwomechanizmów jako napędów w układach
wykonawczych automatyki.
– komponenty potrzebne do skonfigurowania napędu i potrafi

Dodatkowe informacje:

dokonać wyboru silnika serwo do danej aplikacji,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

• potrafi:
– uruchomić napęd z silnikiem serwo przy wykorzystaniu

• Dodatkowe terminy na zamówienie

oprogramowania,

• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika

– wyszukiwać i usuwać błędy oraz interpretować informacje

zgłoszonego w jednym terminie.

o zaistniałych nieprawidłowościach w układzie,

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:

– stosować zasady bezpiecznej pracy z napędami

• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:

elektromechanicznymi.
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dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta

szkolenia@festo.com

Napędy elektryczne
Wyspy zaworowe Festo

Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych
EL111

Szkolenie zapoznaje z podstawowymi pojęciami, prawami
i

definicjami z

zakresu elektrotechniki oraz zasadami

budowy i działania napędów elektromechanicznych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• istota przepływu prądu elektrycznego, podstawowe wielkości i definicje,

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci,

• podstawowe prawa w obwodach elektrycznych  obwody szeregowe

inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

i równoległe,
• mierniki i ich użycie (sposoby pomiaru, błędy pomiarowe),

Terminy szkoleń

• praca i moc,

Początek

Koniec

Miejsce

• ładowanie i rozładowanie kondensatora w obwodach prądu stałego,

pn 31.01.2022

śr 02.02.2022

Janki k/Warszawy

• przewodniki, półprzewodniki, izolatory,

śr 20.04.2022

pt 22.04.2022

Gliwice

• elementy obwodów elektrycznych (diody i ich zastosowanie

śr 25.05.2022

pt 27.05.2022

Gliwice

śr 24.08.2022

pt 26.08.2022

Janki k/Warszawy

• prąd przemienny, źródła prądu przemiennego, urządzenia i ich parametry,

w automatyce),

wt 18.10.2022

cz 20.10.2022

Gliwice

• rodzaje silników (krokowe, serwo AC, serwo DC), zasada działania, budowa

pn 28.11.2022

śr 30.11.2022

Gliwice

i parametry,
• napędy liniowe  rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie,
• napędy serwo  AC i DC (rodzaje, budowa, zasady działania, uruchomienie),
• bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi,
• ćwiczenia praktyczne  konfiguracja i uruchomienie napędów z różnymi
silnikami.
Korzyści

Kod szkolenia

Czas trwania

Uczestnik:

EL111

3 dni

• zna:
– podstawowe wielkości, definicje i prawa dotyczące obwodów

Cena

elektrycznych,

2250 PLN netto

– zasady generowania prądu przemiennego i działania podstawowych
urządzeń prądu przemiennego oraz ich podstawowe parametry,
– rodzaje, budowę, działanie i zastosowanie napędów z silnikami

Dodatkowe informacje:

krokowymi i silnikami serwo,

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

– oraz stosuje zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi,
• potrafi:
– zidentyfikować elementy obwodów elektrycznych i podstawowe mierniki,
– opisać własności i zastosowanie podstawowych materiałów używanych
w elektrotechnice.

dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com
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Pozostałe szkolenia

Szukasz dostępu do aktualnej wiedzy i technologii.
Zależy Ci na podniesieniu własnych kwalifikacji.
Zdobądź międzynarodowy certyfikat Festo Didactic.
POZOSTAŁE SZKOLENIA
Pozostałe szkolenia
Prowadząc edukację techniczną od 40 lat na świecie i przeszło 25 lat w Polsce firma Festo wypracowała optymalne
metody nauki. Jednocześnie będąc firmą produkcyjną znamy realne potrzeby współczesnego przemysłu.
Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie uzupełniać ofertę istniejącego rynku szkoleniowego o nowe i unikatowe moduły
szkoleniowe uzupełniajace wiedzę i umiejętności zarówno osób nowo zatrudnionych jak i etatowych pracowników.
Zapraszamy Cię do zapoznania się z pozostałymi programi edukacyjnymi w systemie akredytacji Festo Didactic!

Twoje korzyści:
• unikatowa na rynku polskim tematyka szkoleń
• ponad 50 propozycji programów podniesienia kwalifikacji
• gotowe programy rozwojowe kadry inżynieryjnotechnicznej
• ponad 40 letnie doświadczenie w dziedzinie wdrażania nowych technologii w edukacji
• dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie
• grono doświadczonych trenerów z dużym doświadczeniem w przemyśle
• grupa 20 ekspertów technicznych działu Festo Didactic mających na celu zapewnienie
Ci jak najlepszych warunków i efektów nauki
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Termografia/Termowizja

Termografia / Termowizja
TEIC

Szkolenie zapoznaje z metodą diagnostyki opartą na kontroli roz
kładu temperatury elementów maszyn i urządzeń. Metoda pozwala
ocenić ich stan i jakość pracy, a jej zastosowanie przekłada się na
wzrost efektywności pracy poprzez minimalizację czasu przesto
jów, strat energii i materiałów eksploatacyjnych.

Treść szkolenia

Grupa docelowa

• przykłady standardowych i niestandardowych zastosowań metody

Operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, działów

w przemyśle uwzględniającespecyfikę branży reprezentowanej przez

technologicznych, inżynierowie produkcji

uczestników szkolenia,
• podstawy teorii termografii w zakresie odnoszącym się do zastosowań
praktycznych,

Terminy szkoleń

• omówienie problematyki związanej z jakością pomiarów,

Początek

Koniec

Miejsce

• zasada działania kamer termograficznych,

pn 14.02.2022

wt 15.02.2022

Janki k/Warszawy

• parametry kamer mające szczególny wpływ na ich przydatność

cz 05.05.2022

pt 06.05.2022

Janki k/Warszawy

wt 31.05.2022

śr 01.06.2022

Janki k/Warszawy

• przegląd kamer dostępnych na rynku,

w konkretnych branżach,

cz 15.09.2022

pt 16.09.2022

Janki k/Warszawy

• prezentacja programu do analizy pomiarów,

cz 08.12.2022

pt 09.12.2022

Janki k/Warszawy

• przykłady systemu raportowania,
• ćwiczenia praktyczne  samodzielny pomiar i wykonanie raportu.
Korzyści
Uczestnik:
• potrafi:
– ocenić do jakich zastosowań standardowych w swoim zakładzie
może wykorzystać metodę,
– dokonać optymalnego wyboru sprzętu,
– wykonać raport z pomiaru,
– zaplanować cykl pomiarów wyznaczający trendy,
• opanuje teorie wykorzystania termografii, która pomoże zaplanować

Kod szkolenia

Czas trwania

TEIC

2 dni

Cena
1700PLN netto

niestandardowe wykorzystanie wramach swojej branży,
• pozna możliwości i ograniczenia metody
• zna słabe i mocne strony producentów sprzętu,

Dodatkowe informacje:

• umie przeprowadzić pomiar i dokonać analizy.

• Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego
dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta
• Dodatkowe terminy na zamówienie
• 10% rabatu na trzeciego i każdego kolejnego uczestnika
zgłoszonego w jednym terminie.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą:
• Karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres:
szkolenia@festo.com

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Festo Sp. z o. o.
I. Zgłoszenia

Zamawiąjcy

dokonuje

zgłoszenia

uczestnictwa

w

szkoleniu

na

adres

mailowy:

szkolenia@festo.com
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Festo Sp. z o. o. przesyła w ciagu 1 dnia roboczego od momentu

II. Potwierdzenie
zgłoszenia

wpłynięcia zgłoszenia.
Potwierdzenie udziału w kursie Festo Sp. z o. o. przesyła na 5 dni przed terminem szkolenia.
Zamawiajacy dokonuje opłaty za szkolenie przelewem na konto Festo Sp. z o. o. zgodnie z ustalonymi

III. Sposób zapłaty

warunkami handlowymi:
Deutsche Bank Polska S.A.
Numer konta: 64 1880 0009 0000 0011 0046 9003

IV. Koszty uczestnictwa

Opłata za kurs otwarty obejmuje koszty szkolenia, komplet materiałów biurowych i materiałów szkole
niowych oraz serwis (kawa, herbata) i obiady.
W przypadku kursów zamkniętych realizowanych na zlecnie Zamawiającego w jego zakładzie koszty
szkolenia są ustalane indywidualnie.

V. Zmiana/odwołanie
terminu

Festo Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej
na 5 dni przed terminem rozpoczęcia danego szkolenia.
Zgłoszenie Zamawiającego zachowuje ważność w przypadku wyrażenia zgody na przesuniecie terminy
szkolenia.

VI. Rezygnacja

Zamawiajacy ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 5 dni kalendarzowych
przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiający
zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w pełnej wysokości.
Zamawiajcy ma mozliwość zamiany zgłoszonego uczestnika na innego. Zmiana każdorazowo powinna
być zgłoszona telefonicznie lub mailowo.

VII. Ochrona danych
osobowych

1. W związku z realizacją zlecenia na przeprowadzenie Szkolenia, Zamawiający Szkolenie powierza Festo,
w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą” przetwarzanie danych osobowych Uczestników Szkoleń.
Zlecający Szkolenie oświadcza jednocześnie, że jest administratorem danych, które powierza.
2. Powierzane dane osobowe, mogą być przetwarzane przez Festo wyłącznie w zakresie i celu realizacji
zlecenia na przeprowadzenie Szkolenia.
3. Festo będzie przetwarzało, powierzone, następujące kategorie danych osobowych Uczestników Szko
leń: imię i nazwisko, stanowisko oraz ewentualnie (jeżeli takie zostaną podane): adres email i nr telefo
nu.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Festo przestrzegać będzie zasad wskazanych w Ustawie oraz
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie do
kumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim po
winny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).
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Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu Festo Sp. z o. o.
email: szkolenia@festo.com
Nazwa i kod szkolenia
Termin

Osoby zgłaszane na
szkolenie (imię i nazwisko/
stanowisko lub zakres
obowiązków)

Imię i nazwisko

Kod

Stanowisko

Cena netto

Suma Netto
Nazwa i adres firmy

Dane na fakturze

NIP

Osoba do kontaktów/
stanowisko
Tel. / Email

Pieczątka firmy

Należność

zł netto za udział przekażemy na konto Festo po otrzymaniu faktury. Jednocześnie

akceptujemy ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Festo Sp. z o. o. dostępnych w katalogu
szkoleń oraz na stronie www.festo.pl

Pieczatka imienna i podpis

Data
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