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“Rovnica produktivity si

Neúprosný konkurenčný

Seminár nezahŕňa iba bežne

vyžaduje zdravú rovnováhu

tlak v priemysle vyžaduje

poskytovaný, tradičný jed-

medzi ľuďmi a

od všetkých zainteresovaných

norázový osobný seminár.

technológiou.”

– najmä od výrobných podnikov

K dispozícii je aj seminár cez

Dr. Theodor Niehaus.

a od školiacich organizácií, ktoré

internet (WBT) – alebo zmes

im slúžia – aby v záujme prežitia

seminárov, prispôsobená kombiná-

a prosperity optimalizovali svoju

cia osobného semináru a WBT

produktivitu. Naše semináre

zosúladené s vašimi výukovými

zlepšia výkon vašej technológie,

a logistickými požiadavkami.

organizácie a ľudí.

Nakoniec je tiež k dispozícii
kombinácia týchto možností

Festo je globálna strojárska

s projektom na zlepšenie

a výrobná spoločnosť, ktorá

indikátora kľúčových parametrov

zabezpečuje vlastné školiace

výkonu na úrovni obchodu–

a konzultačné tímy pre interných

program rozvoja so zameraním

aj externých zákazníkov. Tým, že

na získanie potrebnej spôsobi-

pracujeme v rovnakom ekono-

losti.

mickom sektore a prostredí ako
naši zákazníci, máme skúsen-

Ak majú vaši zamestnanci efek-

osti s aktuálnymi problémami

tívne pracovať, potom potrebujú

a možnosťami, čo nám umožňuje

vhodný prístup, zručnosti

sprostredkovať

a poznatky. V priebehu semináru

v rámci semináru mimoriadne

sa zameriavame na tieto tri

pochopenie a porozumenie

aspekty. Viac o našom prístupe

problematiky. To čo učíme aj

k seminárom nájdete na nasledu-

uplatňujeme.

júcich stranách.
Veľmi radi by sme vám ponúkli
podporu v oblasti seminárov

Či už ide o verejné semináre alebo
prispôsobené interné semináre,
naše semináre sú zamerané na získanie spôsobilosti s cieľom:
– jasne definovať výhody pre
všetkých zainteresovaných
– poskytnúť obraz schopností
“pred” a “po” seminari, čo je dôležité
z hľadiska možnosti merania
zlepšenia a prehľadu návratnosti
investícií
– doplniť rozsah spôsobilosti so
zreteľom na zlepšenie
individuálneho a tímového
výkonu
– podporiť motiváciu k výsledkom u lektorov a účastníkov
– poskytnúť orientáciu ako
následne pocit úspechu

s nádejou, že tento katalóg bude
prvým krokom k úspešnému
semináru – a k zvýšeniu vašej
produktivity.

Vieme, že máte vysoke ciele.
Chceme, aby Ste dosiahli viac.
Ukážeme Vám nové cesty vpred.

Festo AG
Globálny hráč v oblasti
automatizácie a vzdelávania

Po celom svete pracuje cez

Všetky aktivity sa sústreďujú na

13500 ľudí,

ľudí a technológiu. Od svojho

ktorí dohliadajú

založenia sa Festo definuje

na inovatívny rozvoj v oblasti

ako silný partner a integrálna

výroby, výrobných

súčasť spoločností a

prostriedkov a spotrebného

podnikania na celom svete.

tovaru.
To je odraz filozofie Festo
pre spoľahlivé partnerstvo
a blízku spoluprácu s viac ako
300,000 zákazníkmi vo viac ako
200 odvetviach priemyslu, ktorá
je realizovaná v 250 Festo
pracoviskách a v 58 národných
Festo spoločnostiach.

Výrobné know-how

Školitelia s globálnou

Metódy a rámce

kvalifikáciou
Festo je nielen globálna

Naši školitelia využívajú

strojárska a výrobná spoločnosť,

Naša sieť kvalifikovaných

celú paletu rôznych metód

ale aj vzdelávacia a konzultačná

školiteľov v oblasti technológie,

a rámcov – od interaktívnej

spoločnosť so skúsenými

organizácie a ľudí sprostredkúva

prezentácie pre veľké skupiny až

lektormi a konzultantmi.

zdroje, osvedčené postupy

po koučovanie jednotlivcov vo

Vďaka tomu máme skúsenosti

a tak prispieva k neustálemu

výrobných tímoch.

s aktuálnymi problémami

zlepšovaniu a rozvoju nových

a možnosťami, čo nám umožňuje

produktov so zameraním

Prístup so zameraním

sprostredkovať v rámci školenia

na potreby zákazníka.

na získanie spôsobilosti

mimoriadne pochopenie

znamená, že všetkým

a porozumenie problematiky.

zainteresovaným sú jasné

To čo učíme aj uplatňujeme:

výsledky školenia.

„Z praxe do praxe“
A dokážeme využiť tieto
skúsenosti na optimalizáciu
oboch častí rovnice produktivity
– ľudí aj technológie.

To čo učíme aj uplatňujeme

Semináre v oblasti technológie
a produktivity – od globálnej
strojárskej a výrobnej
spoločnosti

Výrobné know-how

Lektori s globálnou

Metódy a rámce

kvalifikáciou
Festo je nielen globálna

Naši lektori využívajú

strojárska a výrobná spoločnosť,

Naša sieť kvalifikovaných

celú paletu rôznych metód

ale aj vzdelávacia a konzultačná

lektorov v oblasti technológie,

a rámcov – od interaktívnej

spoločnosť so skúsenými

organizácie a ľudí sprostredkúva

prezentácie pre veľké skupiny až

lektormi a konzultantmi.

zdroje, osvedčené postupy

po koučovanie jednotlivcov vo

Vďaka tomu máme skúsenosti

a tak prispieva k neustálemu

výrobných tímoch.

s aktuálnymi problémami

zlepšovaniu a rozvoju nových

a možnosťami, čo nám umožňuje

produktov so zameraním

Prístup so zameraním

sprostredkovať v rámci semináru

na potreby zákazníka.

na získanie spôsobilosti

mimoriadne pochopenie

znamená, že všetkým

a porozumenie problematiky.

zainteresovaným sú jasné

To čo učíme aj uplatňujeme:

výsledky seminárov.

„Z praxe do praxe“
A dokážeme využiť tieto
skúsenosti na optimalizáciu
oboch častí rovnice produktivity
– ľudí aj technológie.

Zlepšenie kvality ľudí a ich zručností je súčasťou produktivity

Náš prístup je zameraný
na spôsobilosť– príprava ľudí
na dosahovanie produktivity

V akých oblastiach školíme

Technológia
– Pomoc pri zavádzaní nových

Festo ponúka širokú paletu
školiteľských služieb, ktoré

–Zníženie
Zníženiekapitálových
kapitálových
nákladov v procesoch

technológií
– Zvládnutie všetkých zručností

zahrňujú tri oblasti činnosti

potrebných pre obsluhu

- technológiu

výrobnej linky

Ako školiť
Naše semináre sú zamerané

- organizáciu

Organizácia

na spôsobilosť, čo znamená

- ľudí

– Zriadenie alebo vylepšenie

– všetkým zainteresovaným sú

ako aj tri faktory produktivity

nepretržitého zlepšovacieho

- kvalitu

procesu

jasné výhody
– obraz schopností “pred”

- čas

– Zavedenie koncepcie Kanban

- náklady.

Ľudia

prehľadnosť návratnosti

– Zlepšenie v komunikácii napr.

vložených investícií

Semináre sú založené
na požiadavkách zákazníka.

operátor/údržba
– Vylepšené techniky na riešenie
problémov
Kvalita
– Zvyšovanie senzibility
jednotlivca na kvalitu
– Redukcia opravných prác a
množstva nepodarkov
Čas

a “po” seminári poskytujú

– matica doplnkových
schopností na vylepšenie
individuálneho výkonu
– podporiť motiváciu
k výsledkom u lektora
i účastníka
– poskytnúť orientáciu a pocit
úspechu
– praktické úlohy

– Redukcia času pri inštalácii

s priemyselnými

– Minimalizácie neplánovaných

komponentami v rámci

prestojov

technických seminárov posilňovať

Náklady

odovzdávanie nových

– Zníženie množstva odpadu

zručností

Semináre na mieru – Zákaznícke semináre

S využitím našich výukových
rámcov
a služieb dokážeme flexibilne
reagovať na vaše potreby

Rámec seminárov – verejné alebo

Naši lektori poskytujú

interné zákaznícke v rámci

modulárnu výuku so zárukou

V záujme optimalizácie

podniku, seminár, workshop,

kvality v 39 jazykoch.

odovzdávania vedomostí možno
niekoľko týždňov po seminári

podujatia best-practive alebo
firemné strategické hry –

Zákaznícke semináre

ťažiskom sú vždy bezprostredné

uskutočniť opakovanie školenej
látky – tým získate audit

zážitky. Pri verejných

Existujú tri úrovne zákazníckych

súboru zlepšených zručností

a prispôsobených seminároch

seminárov

v porovnaní s pôvodným

sú všetkým zainteresovaným

profilom.

zrejmé výsledky školenia, čo

Zákaznícke semináre so

umožňuje sledovať pokrok

zameraním na dosiahnutie

v dosahovaní požadovanej

dohovorených výsledkov sú

spôsobilosti. Rýchly prenos

zvyčajne organizované interne

Ak zákaznícky seminár

do dennej praxe je kľúčové

vo firme s cieľom zamerať

presahuje rámec jedného

kritérium kvality – pomôžeme

pozornosť zákazníkov čo najviac

semináru, potom možno zriadiť

vám merať a optimalizovať tento

na požiadavky svojho podniku,

kvalifikačné programy. Programy

proces.

zvýšiť flexibilitu a znížiť náklady,

zahrňujú viaceré semináre

pretože účastníci zvyčajne

s pauzami medzi kurzami,

nemusia cestovať.

ktoré poskytujú priestor pre

Štandardné semináre

Projekty pre rozvoj spôsobilosti

praktické uplatnenie semináru
V rámci verejného kurzu je

Ak nemáte istotu, ktorý profil

na pracovisku a ich integráciu

odovzdaný vopred definovaný

spôsobilosti a zručností

do interných projektov firmy

súbor kompetencií. Každoročne

potrebuje váš tím, naša analýza

s takými cieľmi ako je napríklad

sa v rámci 3000 verejných

potrieb (TNA) vám v rámci

optimalizácia času nastavenia

seminárov na celom svete zúčastní

správy identifikuje potrebné

cez 42000 účastníkov.

zručnosti a poskytne vám
audit existujúcich schopností

Flexibilná kombinácia výukových programov

To najlepšie z oboch svetov –
kombinovaná výuka

Výuka E-Learning

Technológia

Kombinovaná výuka

Pneumatika, hydraulika,
Výuka E-learning bola navrhnutá

elektrotechnika, elektronika,

Kombinovaná výuka kombinuje

pre tých, ktorí chcú oprášiť

elektrické bezpečnostné

flexibilitu a slobodu semináru

svoje poznatky alebo zvládnuť

opatrenia, elektrické pohony,

cez internet s trvalými výhodami

základy novej problematiky, ale

snímače, pohony, PLC, otvorené

osobného semináru.

nemajú možnosť navštíviť seminár.

a closed-loop riadenie, GRAFCET,

Všetky naše školiace programy

Internetové školiace programy

bezpečnostná technika,

poskytujú nasledujúce výhody:

Festo poskytujú flexibilitu pri

kamerové systémy, procesná

– Vynikajúca didaktika a

seminári – všade a kedykoľvek.

automatizácia

Vyučujúci podporujú kreativitu
a zvyšovanie motivácie.

námetov
Organizácia
Koncepcia poka-joke, analýza

K dispozícii je viac ako

toku hodnôt a mapovanie,

30 digitálnych výukových

riadenie 5S, projektový

programov v mnohých jazykoch,

manažment, manažment času

ktoré zahrňujú nasledujúce
námety:

multimediálne spracovanie

Ľudia
Orientácia na zákazníka,
výkonnosť tímu, personálny
manažment

– Rozsah samoštúdia v rámci
skupinového semináru
– Výukové scenáre možno
individuálne upraviť
– Možnosť využitia v kombinácii
s aplikáciou Classroom
Manager
– Možnosť integrácie
do výukových konceptov
využívajúce iné média
– Vedenie účastníkov
– Monitorovanie progresu výuky
a certifikácia

Zákaznícke projekty a konzultácie

Zlepšenie v indikátoroch
kľúčových parametrov (KPI) ako
je napríklad doba prestojov
alebo doba nastavenia

Optimalizácia výroby

Zásady

Výhody a výsledky

Pomocou mapovania

– Aplikácia osvedčených a

– Zlepšenie kvalifikácie všetkých

hodnotových tokov spoločne

vyskúšaných procesov

sledujeme postup produktu

– Eliminácia chýb a porúch

vo výrobe s cieľom zachovať

– Identifikácia a riešenie

účinnosť procesu a predchádzať
plytvaniu. Skúsení konzultanti
využívajú najmodernejšie
metódy a nástroje, ktoré boli
overené a otestované na mieste
u zákazníka a v rámci našej
výroby.

hlavných príčin problémov
– Optimalizácia všetkých
procesných faktorov
– Úzka komunikácia s obsluhou
strojov a údržbou
– Čistotnosť, poriadok,
disciplína a štandardizácia ako
základ pre kvalitu

zamestnancov
– Zvýšenie účinnosti strojov až
o 40 %
– Redukcia chýb a odpadu až
o 90 %
– Redukcia neplánovaných
prestojov až o 90 %
– Zlepšenie miery úrazovosti

Prehľad seminárov

Vzdelávacie semináre
Technológie
Strana Objedn. č.

Kód semináru

Desing/Engineering

Popis

Údržba

Management

Operátori

Tréner

Technológie
Pneumatika
19

559395

EP111

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

•

•

21
23

559396

EP121

Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatikých a elektropneumatických zariadeniach

•

•

•

559399

P-KOMP

Intenzívne školenie pneumatiky a elektropneumatiky

•

•

•

25

559400

P-REKAP

Pneumatika – Rekapitulácia a aktualizácia

•

•

27
29

559401

P110

Pneumatiky pre nákupcov

ESP100
SAFETY

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

•

•

•

•

Bezpečnosť v pneumatike

•

•

•

41

559402
559392
559391

EP183

Návrh energeticky účinných pneumatickyých systémov

•
•

31

559390

EP132

Efektívna údržba pneumatických systémov

•

33

559417

EP142

Efektívne techniky pri riešení problémov

•

35

565916

EP152

Základy vákuovej techniky

37

559389

EP163

Ventilový terminál CPX – uvedenie do prevádzky, modifikácia a eliminácia poruchy

•

39

559388

EP173

Ventilový terminál CPV – uvedenie do prevádzky, modifikácia a eliminácia poruchy

•

43

559391

P122 Design 1 Design 1 – Efektívne plánovanie a konštrukcia v pneumatických a riadiacich systémoch

45

559920

P122 Design 2 Design 2 – Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických a riadiacich systémoch

47

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Hydraulika
49

559448

EH511

Základy hydrauliky a elektrohydrauliky

51

559449

EH521

Údržba a vyhľadávanie chýb na hydraulických hnacích a riadiacich systémoch

53

573359

EH181

Mobilná hydraulika
PLC

55

559381

ET500

Základy PLC/SPS – S7 Simatic

•

•

•

57

559383

ET511

Nadstavba PLC/SPS – S7 Simatic

•

•

•

59

559382

ET522

Simatic S7 – Zbernicová technológia

•

•

•

61

559378

ET533

Efektívna údržba systému Simatic S7 PLC

•

•

•

Automatizácia
65

565669

S111

Senzorika

•

•

•

67

565671

AUT211

Úvod do mechatroniky

•

•

•

69

562553

ED811

Elektrické pohony - základy

•

•

•

71

570024

AUT201

Rýchle, spoľahlivé konfigurovanie elektrického pohonu

•

•

•

63

559455

E100

Základy elektrotechniky

•

•

•

Tréningové kurzy
Organizácia, Ľudia
Organizácia

75

565686

LT210

Metodika vyhľadávania chýb v údržbe

•

•

•

•

Ľudia
79

559442

TTT111

Vyškolenie lektora – zvládnutie kľúčových zručností lektora

•

15

Technológia

Trojnásobný um

Skúsenosť
Už vyše 40 rokov poskytujeme
podporu pre všetky fázy vývoja
automazačnej technológie.
Naše semináre sa opierajú
o najmodernejšiu technológiu.
Úzka spolupráca s priemyselnou
divíziou zaručuje prístup
k najmodernejším strojom
a systémom, pričom
naši lektori disponujú
prvotriednymi odbornými
znalosťami.

Inovácia
Na naše semináre kladieme
vysoké nároky, Na našich
seminároch ihneď postrehnete
rozdiel v porovnaní s inými
poskytovateľmi seminárov.
Poskytujeme nové odpovede
na staré problémy, ktoré vám
umožnia urobiť rozhodné kroky
v podnikových projektoch.

Vízia
Naši lektori sú činní vo svojom
odbore a poznajú prácu
účastníkov semináru. Toto poznanie
presahuje čisto technické
požiadavky pri otázkach,
ktoré súvisia s problematikou
koncepcií Just in time, TPM a
Kanban.

Pneumatika

Technológia

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

EP111

V tomto seminári detailne preberiete najnovšie produkty priemyselnej pneumatiky, aktuálne nástroje a metódy
využívané v priemysle. Našou zásadou je učiť sa z reálneho sveta pre reálny svet!

Cieľové skupiny

Operátori, údržba, návrh/inžiniering, lektor

Obsah

• Pohony : Valce pre rôzne účely pohonu
• Ventily: Rôzne typy valcov (pneumaticky/elektricky ovládané, štruktúry, rôzne stredové polohy a pod.)
• Riadenia: Pneumatické a elektrické riadenia ventilov
– Ovládanie polohy: Koncové spínače a snímače
– Ovládanie rýchlosti: Použitie škrtiacich ventilov
– Ovládanie logiky: Ventily AND/OR
– Ovládanie tlaku: Možnosti použitia nastaviteľných tlakových snímačov
– Riadenie závislé od času:
• Základy priemyselného elektrického riadenia: Tlačidlá, kontakty, relé
• Základy prívodu stlačeného vzduchu: Výroba, úprava, distribúcia
• Symbolická reprezentácia zariadení, noriem
• Identifikácia a eliminácia porúch, vrátane bezpečnostných aspektov
• Zníženie inštalačných nákladov – od jednotlivého ventilu k ventilovému terminálu

Výsledky

Účastník:
• je schopný navrhnúť, zmontovať a testovať základné pneumatické obvody
• je schopný vykonať údržbu pneumatických komponentov a základných riadiacich systémov a hľadať
príčinu ich poruchy
• je schopný identifikovať a opísať návrh, funkcie a prevádzku pneumatických komponentov
• je schopný identifikovať a vysvetliť symboly pneumatických komponentov
• je schopný interpretovať technické špecifikácie a dáta súvisiace s pneumatickými komponentami
• pozná základy generovania stlačeného vzduchu

Predpoklady

Základné technické porozumenie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559395
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Pneumatika

Technológia

Údržba a vyhľadávanie chýb
v pneumatikých a elektropneumatických zariadeniach

PN121
EP121

Tentoškolenie
Toto
seminárvám
vámumožní
umožnírozšíriť
rozšíriťvaše
vašeodborné
odbornéznalosti
znalostikomplexných
komplexnýchpneumatických
pneumatickýchsystémov
systémovaazlepšiť
zlepšiť
vaše metodologické zručnosti. Praktické cvičenia na cvičnom zariadení v nastavovaní, uvádzaní do prevaše metodologické zručnosti. Praktické cvičenia na cvičnom zariadení v nastavovaní, uvádzaní do prevádzky, hľadaní príčin poruchy a odstraňovaní poruchy uľahčujú prenesenie poznatkov do každodennej
práce. hľadaní príčin poruchy a odstraňovaní poruchy uľahčujú prenesenie poznatkov do každodennej
vádzky,
práce.

Cieľové skupiny
Cieľové skupiny

Obsah
Obsah

Údržba,
FA:
Údržba,
návrh/inžiniering,
návrh/inžiniering,
lektor
školiteľ
PA: Nevhodný

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nastavenie pneumatických a elektropneumatických systémov a ich uvedenie do prevádzky
Analýza kontrolných úloh využitím špecifikačného jazyka GRAFCET v zmysle DIN EN 60848
Analýza kontrolných úloh využitím špecifikačného jazyka GRAFCET v zmysle DIN EN 60848
Návrh a funkcia pneumatických a elektropneumatických obvodov
Špeciálne
Návrh
a funkcia
pneumatické
pneumatických
komponenty
a elektropneumatických
(ventilové terminály)obvodov
Rôzne typy pohonu s ventilovými terminálmi
Špeciálne pneumatické komponenty (ventilové terminály)
Prevádzkové režimy (AUT/MAN/NÚDZOVÝ STOP)
Elektropneumatické
Rôzne
typy pohonu sa ventilovými
elektronickéterminálmi
riadiace systémy
Najnovšie štandardy a predpisy
Prevádzkové režimy (AUT/MAN/NÚDZOVÝ STOP)
Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb
Elektropneumatické a elektronické riadiace systémy

• Najnovšie štandardy a predpisy
• Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb
Výsledky
Výsledky

Účastník:
• dokáže nastaviť a uviesť do prevádzky komplexné pneumatické systémy
• dokáže nastaviť a uviesť do prevádzky komplexné pneumatické systémy
• je schopný systematicky vyhľadať príčinu poruchy pneumatického systému
• je
pozná
schopný
úlohusystematicky
PLC v automatizácii
vyhľadaťapríčinu
je schopný
poruchy
integrovať
pneumatického
PLC do riadiacej
systémučasti
• je schopný pracovať s ventilovými terminálmi
• pozná úlohu PLC v automatizácii a je schopný integrovať PLC do riadiacej časti
• dokáže interpretovať najnovšie štandardy a predpisy
• je schopný pracovať s ventilovými terminálmi
• dokáže interpretovať najnovšie štandardy a predpisy

Predpoklady
Predpoklady

Moderná
Úvod
do pneumatiky
priemyselnáapneumatika
elektropneumatiky
– základy

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo
Objednávacie číslo

559396

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Intenzívne školenie pneumatiky a elektropneumatiky

P-KOMP

Údržba a opravy pneumatických systémov, ich optimalizácia a rozšírenie je často úlohou úseku údržby. To si vyžaduje od
pracovníkov údržby na jednej strane komplexné základné vedomosti o pneumatických a elektropneumatických riadeniach.
Na druhej strane, musia byť schopní preniesť tieto do osobitých požiadaviek údržby. Tento seminár vychádza z týchto
požiadaviek a kombinuje semináre EP111 a EP121 špeciálne pre údržbu. Takto bude možné riešiť špecifické problémy
údržby. Nami pripravené moduly sú zamerané tak, aby reagovali na špecifické vedomosti a vzdelávacie potreby
účastníkov.

Cieľové skupiny
Obsah

Personál údržby so základnými predchádzajúcimi znalosťami pneumatiky.
• Kombinácia elektrického riadenia a pneumatickej výkonovej časti
• Základy stlačeného vzduchu, výroba, úprava, rozvod
• Základy elektropneumatiky
• Výkonové časti: valec, otočný pohon, vákuová dýza
• Použitie ventilov rozdelovacích, škrtiacich, regulačných a senzorov
• Stavba a funkcie elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov
• Logické funkcie, časovače a počítadlá
• Analýza riadiacich úloh s rôznymi druhmi pohonov
• Plánovanie priebehov GRAFCET podľa DIN EN 60848
• Stavba a vedenie do prevádzky ventilových ostrovov
• Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb

Výsledky

• Identifikovať pneumatické, alebo elektropneumatické komponenty
• Vytvárať a zapájať pneumatické a elektropneumatické obvody
• Hľadať a opravovať chyby na pneumatických a elektropneumatických obvodoch
• Rozpoznať pneumatické komponenty a spojitosť medzi nimi
• Čítať pneumatické a elektropneumatické schémy
• Ktoré príčiny vedú ku ktorým poruchám

Predpoklady

Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

5 dní

Objednávkové číslo

559399
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Pneumatika

Technológia

Pneumatika – Rekapitulácia a aktualizácia

P-REKAP

Zvýšenie výkonu a dostupnosti výrobných zariadení je podstatnou súčasťou optimalizácie a zamestnáva výrobu,
vývoj zariadení ako aj prevádzku. Pre stabilizáciu a skrátenie cyklov, zníženie spotreby energie a zvýšenie
spoľahlivosti strojov sa často nasadzujú nové pneumatické pohony a ventily.

Cieľové skupiny

Všetci, ktorí v pracovnom prostredí pracujú s pneumatikou a chcú si aktualizovať svoje znalosti.

Obsah

• Aktualizovanie základných znalostí pneumatiky
• Stavba automatizovaných zariadení s použitím aktuálnych ventilov a pohonov
• Základné pneumatické obvody s cieľom šetrenia energie a minimalizácie strát
• Ovládanie magnetických ventilov s ohľadom na bezpečnosť
• Tlakové, uzatváracie, prietokové a cestné ventily
• Ventilové ostrovy
• Dimenzovanie pneumatickej výkonovej časti
• Náklady únikov a správne kladenie vedení
• Novinky v pneumatike

Výsledky

• Identifikovať pneumatické, alebo elektropneumatické komponenty
• Vytvárať a zapájať pneumatické a elektropneumatické obvody
• Čítať pneumatické a elektropneumatické schémy
• Nové smery a technológie v pneumatike a elektropneumatike

Predpoklady

Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

2 dní

Objednávkové číslo

559400

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Pneumatika pre nákupcov

P110

Profesionálna práca s pneumatickými a elektropneumatickými prvkami si vyžaduje široké znalosti a skúsenosti.
Ale nie všetky profesie potrebujú mať hlboké znalosti o pneumatických prvkoch. V profesiách ako je napr. nákupca,
alebo plánovač sú potrebné len základné znalosti týchto prvkov aby pracovník vedel posúdiť pneumatické
komponenty nie len z pohľadu ceny ale aj z pohľadu funkcie a základných vlastností. Tieto základné znalosti
pomôžu vyvarovať sa komunikačným nedorozumeniam.

Cieľové skupiny

Seminár je určený pre nákupcov, skladníkov, plánovačov a iné osoby ktoré neprichádzajú s pneumatickými
komponentmi priamo do styku.

Obsah

• Stlačený vzduch ako médium a jeho základné vlastnosti
• Základné rozdelenie pneumatických komponentov
• Pneumatické valce
• Pneumatické ventily
• Úpravy stlačeného vzduchu
• Príslušenstvo k pneumatickým komponentom
• Zapájanie jednoduchého obvodu

Výsledky

• Identifikovať pneumatické komponenty
• Rozpoznávať základné pneumatickékomponenty, ich funkciu a spojitosť medzi nimi
• Určiť a porovnať základné parametre potrebné pre objednanie a dodávku

Trvanie

1 deň

Objednávkové číslo

P110

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

ESP100

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie. V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže
správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov,
času, odpadu, atď.
Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu z
produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením
potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch.

Cieľové skupiny

Operátori, údržba, konštruktéri, tréneri

Obsah

• Cena stlačeného vzduchu
• Cena únikov
• Spotreba stlačeného vzduchu rôznych komponentov
• Cena predimenzovania a poddimenzovania komponentov
• Správne dimenzovanie pre efektívnosť
• Oprava chýb ktoré spôsobujú plytvanie energiou

Výsledky

• Pochopiť a vyhodnotiť vzťah medzi spotrebou a cenou za energie
• Aplikovať úsporné opatrenia v príprave a rozvode stlačeného vzduchu
• Aplikovať úsporné opatrenia v spotrebe stlačeného vzduchu
• Opravovať chyby, ktoré spôsobujú plytvanie energiou
• Aplikovať úsporné opatrenia v pneumatických obvodoch
• Vybrať efektívne komponenty pre rôzne aplikácie
• Merať spotrebu vzduchu rôznych pneumatických komponentov
• Zvýšiť servisný čas rôznych pneumatických komponentov

Predpoklady

Znalosť základov pneumatiky

Trvanie

2 dni

Objednávkové číslo

559402
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Technológia

Efektívna údržba pneumatických systémov

EP132

Tento kurz vám umožňuje rozšíriť svoje technické a metodologické poznatky ako aj identifikovať a
eliminovať bez meškania poruchy s využitím systematického postupu a schopnosti rozumieť funkčným
vzťahom komplexného strojného zariadenia.

Cieľové skupiny

Údržba, lektor

Obsah

• Funkčné vzťahy medzi mechanickými prvkami, pneumatikou, elektronikou a PLC
• Návrh a funkcia pneumatických a elektropneumatických prvkov
• Základy snímacej techniky
• Prezeranie, doplňovanie a využívanie strojovej dokumentácie
• Vývoj a aplikácia stratégií pre hľadanie chýb v rámci tímu
• Optimalizácia systémov s využitím poruchovej dokumentácie
• Naštudovanie a aplikácia bezpečnostných predpisov a platných noriem
• Proces FMEA (analýza možností vzniku chýb) ako metóda preventívnej údržby
• Optimalizácia systémov súvisiacich s výrobou pomocou komponentov TPM (celková produktívna údržba)
• Praktické cvičenia v systematickom hľadaní chýb

Výsledky

Účastník:
• je schopný opísať funkčný vzťah medzi mechanickými, pneumatickými, elektronickými a PLC
komponentami
• má zvládnuté techniky a stratégie pre hľadanie chýb
• je oboznámený s bezpečnostnými aspektmi pneumatických systémov
• je schopný vysvetliť funkciu a prevádzku vybraných MPS staníc
• je schopný aplikovať metódu FMEA (analýzy možnosti vzniku chýb) na stroji
• je schopný opísať štruktúru špecifikačného jazyka GRAFCET a identifikovať aplikácie, ktoré využívajú
jeho silné stránky
• je informovaný o produktoch a službách, ktoré podporujú TPM (celkovú preventívnu údržbu)

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559390
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Technológia

Efektívne techniky pri riešení problémov

EP142

Moderné priemyselné zariadenia majú vysokú úroveň komplexnosti, čo stále viac sťažuje oddeleniu
údržby vyhľadať príčiny poruchy len na základe svojich technických znalostí a skúseností. Potrebný je
metodický prístup. To zahŕňa analýzu prostredia, komunikáciu so špecializovanými oddeleniami a systematické využívanie vhodných techník pre riešenie problémov.

Cieľové skupiny

Údržba, lektor

Obsah

• Funkčné schémy komplexných priemyselných zariadení
• Úvod do špecifikačného jazyka GRAFCET
• Hľadanie príčiny poruchy využitím techník pre riešenie problémov
• Príčiny prestojov a ako pripraviť zoznam porúch
• Metódy/nástroje pre analýzu slabých miest
(Paretov princíp, diagram príčin a následkov, brainwriting, metóda FMEA, zoznam opatrení, plán opatrení)

Výsledky

Účastník:
• je oboznámený s technickou štruktúrou komplexných strojov
• rozumie príčinám prestojov a porúch
• je schopný pripraviť a vyhodnotiť zoznam porúch
• je schopný vyriešiť technické problémy s využitím štruktúrovaného prístupu

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559417
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Technológia

Základy vákuovej techniky

EP152

Na tomto seminári sa zoznámite so špeciálnymi možnosťami pri využití vákua v porovnaní s konvenčným
využitím stlačeného vzduchu. Zoznámite sa tiež s generovaním a meraním vákua, s výberom
a dimenzovaním zásobníkov a prísaviek ako aj s použitím vhodných ventilov a snímačov.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering, lektor

Obsah

• Generovanie a zaistenie vákua
• Rozdiely v porovnaní s konvenčnou manipulačnou technikou s využitím uchopovačov z hľadiska uchopenia, presunu a uloženia
• Snímanie vákua pre riadenie procesu
• Dimenzovanie vákuových prísaviek
• Požiadavky na kvalitu vzduchu vo vákuových systémoch
• Vplyv materiálových vlastností na manipuláciu s využitím vákua
• Praktické cvičenia v malých skupinách na špeciálnych školiacich jednotkách a individuálnych komponentoch s využitím rôznych materiálov

Výsledky

Účastník:
• je schopný opísať základy o vákuu
• je oboznámený s generovaním vákua a aplikáciami
• je schopný zvoliť komponenty pre generovanie vákua
• je schopný zvoliť prísavky pre rôzne priemyselné aplikácie
• je schopný vyhľadať chyby vo vákuových aplikáciách

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

565916
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Technológia

Ventilový terminál CPX –
uvedenie do prevádzky, modifikácia a eliminácia poruchy

EP163

Predkonfigurované komplexné systémy s ventilovými terminálmi a mechanickými, pneumatickými a
elektrickými komponentami prinášajú nielen mnohé výhody, ale aj nové úlohy pre oddelenie údržby. Toto
školenie vám umožní pochopiť, ako vzájomne spolupracujú mechanické a elektrické komponenty. Naučíte sa tiež
identifikovať a eliminovať chyby a zoznámite sa s pomôckami pre odstraňovanie chýb.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, lektor/konzultant

Obsah

• Návrh a funkcia troch rôznych sérií ventilových terminálov CPX
– MPA
– Midi
– VTSA
• Ventilové funkcie
• Vytváranie tlakových zón
• Nákres a čítanie pneumatických schém
• Funkčné vzťahy medzi pneumatikou a elektrickým inžinieringom
• Konfigurácia terminálu a objednávanie náhradných dielov
• Modifikácia a výmena dielov
• Prispôsobivá technika elektrických prípojov
• Nastaviteľné správanie zabezpečenia proti poruchám
• Detekcia a eliminácia pneumatických a elektrických riadení
• Diagnostika s využitím poruchových LED na uzle Profibus
• Vytvorenie konfigurácie Profibus s využitím STEP7
• Testovanie a diagnostika prostredníctvom zbernice Profibus s využitím programovacej jednotky
• Programovaná diagnostika

Výsledky

Účastník:
• je oboznámený s ventilovými terminálmi CPX a princípmi ich prevádzky
• je schopný pracovať s rozhraním CPX
• je schopný diagnostikovať poruchy ventilových terminálov CPX
• je schopný realizovať diagnostiku prostredníctvom zbernice Profibus

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559389
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Technológia

Ventilový terminál CPV –
uvedenie do prevádzky, modifikácia a eliminácia poruchy

EP173

Predkonfigurované komplexné systémy s ventilovými terminálmi a mechanickými, pneumatickými a
elektrickými komponentami prinášajú nielen mnohé výhody, ale aj nové úlohy pre oddelenie údržby. Tento
seminár vám umožní pochopiť, ako vzájomne spolupracujú mechanické a elektrické komponenty.
Naučíte sa tiež identifikovať a eliminovať chyby a zoznámite sa s pomôckami pre odstraňovanie chýb.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, školiteľ/konzultant

Obsah

• Funkčné vzťahy medzi pneumatikou a elektrickým inžinieringom
• Vytváranie tlakových zón
• Vytváranie a čítanie pneumatických schém
• Konfigurácia terminálu a objednávanie náhradných dielov
• Modifikácia a výmena dielov
• Detekcia a eliminácia pneumatických a elektrických riadení
• Diagnostika s využitím poruchových LED na uzle Profibus
• Vytvorenie konfigurácie Profibus s využitím STEP7
• Testovanie a diagnostika prostredníctvom zbernice Profibus s využitím programovacej jednotky
• Programovaná diagnostika

Výsledky

Účastník:
• sa oboznámi s ventilovými terminálmi CPV a princípmi ich prevádzky
• je schopný pracovať s rozhraním CPV
• je schopný diagnostikovať poruchy ventilových terminálov CPV
• je schopný realizovať diagnostiku prostredníctvom zbernice Profibus

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559388
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Návrh energeticky účinných pneumatických systémov

EP183

Nesprávne dimenzovanie vedie k vyšším nákladom, zníženiu kvality a iným problémom. Tento seminár
zahŕňa základné riešenia pre správne dimenzovanie s využitím reálnych príkladov a umožní vám projektovať a
navrhovať bezpečne optimalizované pneumatické systémy. Pri práci so softvérom Festo ProPneu sa zoznámite
so vzťahmi medzi tlakom, záťažou a rýchlosťou.

Cieľové skupiny

Návrh/inžiniering

Obsah

• Náklady výroby stlačeného vzduchu s príkladmi výpočtov
• Sušenie stlačeného vzduchu a náklady
• Náklady únikov
• Optimálne dimenzovanie a výber materiálu pre rozvodové siete stlačeného vzduchu
• Kvalita stlačeného vzduchu pre rôzne aplikácie
• Funkcia a konštrukcia zariadenia na úpravu vzduchu, pomalo nábehové natlakovanie
• Meranie rýchlosti valca s využitím rôznych hadicových prípojok a hadíc
• Dimenzovanie pneumatického systému od zariadenia na úpravu vzduchu až po pohon, vrátane hadíc
a prípojok
• Určenie požadovaného vzduchu pre zariadenie, vrátane postupu a príkladov výpočtu
• Použitie výpočtového softvéru ProPneu
• Rôzne tlaky pri pohybe valca vpred a späť
• Zníženie inštalačných nákladov – od jednotlivého ventilu k ventilovému terminálu
• Rôzne ventilové terminály, výberové kritérium

Výsledky

Účastník:
• pozná kľúčové vlastnosti pre návrh efektívnych systémov od generovania stlačeného vzduchu až po
výber pohonu
• je schopný použiť softvérové nástroje na zlepšenie kvality návrhu a optimalizovanie dimenzovania systému
• je schopný aplikovať kľúčové aspekty proaktívnej údržby
• je schopný zaznamenať straty v pneumatických systémoch a preventívne im predchádzať

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559391

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Design 1 – Efektívne plánovanie a konštrukcia
v pneumatických a riadiacich systémoch

P122 Design 1

Nesprávne dimenzovanie vedie k vyšším nákladom, zníženie kvality a ďalšie problémy. Tento seminár pokrýva
základné riešenia pre správne dimenzovanie s použitím reálnych príkladov čím Vám umožní plánovať,
navrhovať a optimalizovať pneumatické systémy.

Cieľové skupiny

Konštruktéri

Obsah

• Optimálne dimenzovanie a výber materiálov pre pneumatickú sieť
• Kvalita stlačeného vzduchu pre rôzne aplikácie
• Funkcia dizajn úpravnej jednotky, pomalý nábeh tlaku
• Návrh pneumatických systémov od úpravnej jednotky až po pohon vrátane hadíc a rýchlospojok
• Používanie výpočtového softvéru ProPneu
• Rôzne tlaky pre vysúvanie a zasúvanie valcov
• Redukcia montážnych nákladov – od samostatného ventilu k terminálom
• Ventilové terminály, spôsob výberu

Výsledky

Účastníci sa naučia:
• kľúčové vlastnosti efektívneho dizajnu od výroby stlačeného vzduchu až po pohony
• používať návrhové softvéry pre otimilazáciu návrhu
• používať kľúčové aspokty proaktívnej údržby
• identifikovať a odstrániť potenciálne zdroje únikov

Predpoklady

Základy pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559391

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Design 2 – Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických
a riadiacich systémoch

P122 Design 2

Zložitejšie zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšie možnosti riadenia, pričom pri aplikáciách vstupuje do konštrukcie
aj samotná bezpečnosť. Nové smernice umožňujú priamo používať pneumatické a elektropneumatické
komponenty pre zaistenie bezpečnosti obsluhy. Naším cieľom je ukázať Vám možnosti rozsiahlejšieho
pneumatického riadenia a základných bezpečnostných zapojení.

Cieľové skupiny

Obsah

Konštruktéri mechanických, elektrických a riadiacich častí.
• Účinok dĺžky, priemeru hadíc a spojov na rýchlosti valcov
• Metódy tvorby rozsiahlych riadení a ich realizácia
• Vytváranie a čítanie schém zapojenia
• Taktovacie reťazce
• Stavba a funkcie bezpečných obvodov podľa EN ISO 13 849-1
• Znižovanie rizika a bezpečnostné opatrenia podľa nového štandardu
• Prehľad kategórií
• Bezpečnostné funkcie v pneumatike
• Vybrané ochranné opatrenia bezpečnostne orientovanej pneumatiky
• Zamedzenie manipulácie ochranných opatrení
• Pokyny k návodom na prevádzku a údržbe

Výsledky

Účastníci sa naučia:
• navrhovať zložité obvody pneumatického riadenia
• čítať a vytvárať zložité schémy zapojenia
• aplikovať požiadavky bezpečnosti na pneumatické a elektropneumatické bezpečnostné
obvody podľa novej smernice a novej normy

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559920

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Pneumatika

Technológia

Bezpečnosť v pneumatike

SAFETY

Ochrana zdravia a bezpečnosť predstavujú kľúčové kritéria pre pneumatické systémy. Bezpečné systémy
vyžadujú jasnú štrukturalizáciu procesov, správny výber komponentov a obvodov s nevyhnutnými bezpečnostnými
funkciami. V rámci tohto semináru sa naučíte ako jasne definovať procesy s využitím špecifikačného jazyka
GRAFCET, ako sa správajú pneumatické komponenty v rôznych prevádzkových režimoch a ktoré bezpečnostné
štandardy boli zohľadnené pri návrhu obvodov.

Cieľové skupiny

Návrh/inžiniering

Obsah

• Reprezentácia sekvencií riadenia (GRAFCET)
• Praktické riadenie prietoku pre pneumatické pohony v závislosti od príslušnej záťaže
• Vplyv momentu zotrvačnosti v kyvných pohonoch
• Medzipolohy v pneumatických pohonoch
• Úvod do proporcionálnej techniky, použitie, funkcia a tlmenie koncových polôh
• Bezpečnosť v prípade výpadku energie: upínače, 5/3-cestné ventily, vedené spätné ventily
• Správanie pneumatických pohonov po obnove napájania
• Pneumatika v bezpečnostných aplikáciách
• Symboly zariadení v zmysle DIN/ISO 1219-1
• Označenie zariadenia v schémach v zmysle DIN/ISO 1219-2
• Pneumatické schémy vo FluidDRAW®
• Simulácia pneumatických obvodov vo FluidSIM®

Výsledky

Účastník:
• uvedomuje si význam projekčných metód GRAFCET a rozumie príslušným symbolom
• rozumie účinku škrtiacich spätných ventilov, významu tlačených, ťahaných a striedavých záťaží a
je schopný vhodne vybrať a použiť škrtiace spätné ventily
• rozumie účinku momentov zotrvačnosti na kyvné pohony a s využitím Festo “Výpočtového
nástroja pre moment zotrvačnosti” je schopný vypočítať moment zotrvačnosti a zvoliť správny kyvnýpohon
na základe údajových listov
• rozumie spôsobom, ako zastaviť pneumatické pohony v medzipolohách
• má porozumenie štandardov bezpečnostnej techniky, pozná základné pojmy, rozumie funkcii
pneumatických pohonov vo vzťahu k rôznym pneumatickým a elektropneumatickým ventilom a je oboznámený
s obvodmi pre rôzne bezpečnostné kategórie

Predpoklady

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559392

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Hydraulika

Technológia

Základy hydrauliky a elektrohydrauliky

EH511

Tento seminár vám poskytne hlbšie porozumenie hydraulických komponentov a ich funkcie. Budete
vytvárať a čítať schémy obvodov a nastavovať tlak ako aj tlak a polohu hydraulických pohonov. Podobne ako vo
všetkých seminároch Festo Didactic je dôraz kladený na praktické cvičenia.

Cieľové skupiny

Operátori, údržba, inžiniering, lektor
Operátori laboratórií zbernicového spracovania, údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering,
Školiteľ/konzultant

Obsah

• Zariadenie a symbol, čítanie a interpretovanie základných hydraulických schém
• Fyzikálne princípy
• Štruktúra a režim prevádzky základných komponentov
• Meranie objemového prietoku a tlaku
• Technológia a charakteristické dáta pre ventily a hnacie prvky
• Intenzívne školenie pre priemyselnú prax: zostavenie systémov podľa schémy obvodu uvedenie do
prevádzky
• Základy proporcionálnej hydrauliky
• Štruktúra jednoduchých reléových ovládačov

Výsledky

Účastník:
• je schopný navrhnúť, zmontovať a testovať základné hydraulické obvody
• je schopný udržiavať základné hydraulické riadiace systémy a vyhľadať príčinu chyby
• je schopný identifikovať a opísať konštrukciu, vlastnosti návrhu a prevádzku hydraulických komponentov
• je schopný interpretovať technické špecifikácie a dáta súvisiace s hydraulickými komponentami a systémami
• je schopný identifikovať a vysvetliť grafické symboly pre hydraulické komponenty
• je schopný opísať základy toku oleja

Predpoklady

Základné technické porozumenie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559448

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Hydraulika

Technológia

Údržba a vyhľadávanie chýb na
hydraulických hnacích a riadiacich systémoch

EH521

Dôsledná údržba dokáže takmer zdvojnásobiť prevádzkovú životnosť hydraulických komponentov.
Tento seminár vám poskytne všetky relevantné poznatky ako aj potrebné stratégie a metódy na dosiahnutie
týchto potenciálnych úspor.

Cieľové skupiny

Údržba
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, lektor/konzultant

Obsah

• Špeciálne valce, hydraulické motory, vedené ventily, synchronizačné riadenia, ventilové prípoje,
napájacie systémy s hydraulickým zásobníkom a variabilným meracími čerpadlami
• Technické poznatky, komunikácia a tímová práca
• Údržba: Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti výrobných liniek
• Kontrola: Identifikácia, meranie a vyhodnotenie opotrebenia systému

Výsledky

Účastník:
• pozná vlastnosti vedených valcov, špeciálnych valcov, hydraulických motorov, ventilových prípojok a
napájacích systémov s hydraulickým zásobníkom a variabilným meracími čerpadlami
• rozumie ako zlepšiť dostupnosť výrobného zariadenia
• je schopný rozlíšiť a zhodnotiť mieru opotrebovania stroja a vykonať relevantné merania
• je schopný aplikovať princípy systematického vyhľadávania príčiny chyby na reálnych aplikáciách
• je schopný identifikovať a analyzovať slabé body stroja a inicializovať opatrenia na ich odstránenie
• je schopný bezpečné uviesť systém opäť do prevádzky

Predpoklady

Základy hydrauliky a elektrohydrauliky

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559449

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Hydraulika

Technológia

Mobilná hydraulika

EH181

Know-how potrebné pre navrhovanie, údržbu a prevádzku mobilných hydraulických systémov nadobúda
stále väčší význam. Keďže systémy sú v porovnaní s priemyselnou hydraulikou podstatne komplexnejšie,
zručnosti potrebné pre údržbu a návrh zahrňujú solídne základy v mobilnej hydraulike. Na tomto seminári sa
zoznámite so všetkými dôležitými detailmi v spojitosti s mobilnými systémami. A keďže seminár zahrňuje
aj zaujímavé mobilné riešenia a obvody, rozšíri aj vašu perspektívu v oblasti priemyselnej hydrauliky.

Cieľové skupiny

Údržba, inžiniering, lektor

Obsah

• Hydrostatický prenos a pridružené komponenty
• Riadiaca jednotka
• Pracovná hydraulika
• Pridržanie záťaže
• Snímanie záťaže pri konštantných a variabilných meracích čerpadlách
• Ovládanie tlaku a prietoku
• Základy proporcionálneho riadenia
• Uvedenie mobilných systémov do prevádzky a ich údržba

Výsledky

Účastník:
• je schopný identifikovať komponenty a vysvetliť ich funkcie v rámci daného mobilného hydraulického obvodu
• je schopný vybudovať a testovať hydrostatický prenos, pracovnú hydrauliku a riadiace obvody
• je schopný vysvetliť funkcie snímania záťaže a ostatné komponenty efektivity
• je schopný urobiť úpravy požadovaných ovládacích parametrov mobilnej hydrauliky
• je schopný zmerať požadované parametre v mobilnom hydraulickom obvode
• je schopný systematicky vyhľadať príčinu chyby a vysvetliť postup údržby
• je schopný vysvetliť bezpečnostné opatrenia v mobilných zariadeniach

Predpoklady

Základy hydrauliky a elektrohydrauliky

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

573359
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PLC

Technológia

Základy PLC/SPS – S7 Simatic

ET500

Zoznámite sa so štruktúrou a režimom prevádzky systému Simatic S7 a naučíte sa vytvárať jednoduché
logické pridruženia a sekvenčné programy. Kľúčovým prvkom školenia je aplikácia a manipulácia,
používanie programovacej terminológie a zohľadnenie rôznych rozhraní medzi jednotlivými
technológiami (mechanická, pneumatická, hydraulická, elektrická a PLC).

Cieľové skupiny

Údržba, inžiniering, lektor
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, školiteľ/konzultant

Obsah

• Základná štruktúra kontroléra Simatic S7
• Úlohy vstupných a výstupných modulov
• 3 programovacie jazyky: FUC, LD a IL
• Základný súbor príkazov systému Simatic S7
• Prepínanie s pamäťou
• PLC časovače
• Archivácia a obnova programov PLC

Výsledky

Účastník:
• je schopný konfigurovať a uviesť do prevádzky kontrolér Simatic S7
• je schopný vytvoriť, prečítať a zmeniť hardvérové konfigurácie
• je schopný vytvoriť a uviesť do prevádzky PLC programy s logickými pridruženiami a sekvenciami
• je schopný kombinovať rôzne programové moduly do štruktúrovaných programov
• je schopný vymedziť a eliminovať poruchy a chyby s využitím diagnostického zásobníka a stavového
displeja

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559381

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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PLC

Technológia

Nadstavba PLC/SPS – S7 Simatic

ET511

Tento seminár sa sústreďuje na proces, ktorý má byť automatizovaný. Materiál, ktorý je predmetom tohto
semináru na pokročilej úrovni vám umožní realizovať automatizačné riešenia pomocou systému Simatic S7

Cieľové skupiny

Údržba, inžiniering, lektor
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, školiteľ/konzultant

Obsah

• Hlbšie preskúmanie STEP 7
• Štruktúrované programovanie
• Sekvenčné programovanie vo FUC
• Projekčná pomôcka GRAFCET podľa DIN EN 60848
• Čítane a normalizovanie analógových hodnôt
• Aplikácia rôznych organizačných modulov
• Generovanie dátových modulov a práva s nimi
• Deklarovanie premenných vo funkčných moduloch a funkciách
• Aplikácia štandardov a systémové funkčné moduly
• Aplikácia IEC modulov z knižnice

Výsledky

Účastník je schopný
• rozumieť komplexným programovým štruktúram a vytvárať ich
• nájsť rýchle a efektívne chyby v komplexnom programe
• zistiť príčiny výpadkov stroja pomocou PLC programu
• vykonať zmeny a doplnky v programoch, ktoré vytvoril niekto iný

Predpoklady

Základy PLC/SPS – S7 Simatic

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559383
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PLC

Technológia

Simatic S7 – zbernicová technológia

ET522

Neodmysliteľnou súčasťou priemyselnej automatizácie je komunikácia prostredníctvom zbernicových
systémov. Tento seminár vám poskytne úvod pre rôzne technológie: Profibus, Interbus, AS-i bus, a zbernicové
systémy a získate spôsobilosť použiť a uviesť do prevádzky tieto systémy ako aj identifikovať a odstrániť poruchy.

Cieľové skupiny

Údržba, inžiniering, lektor
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, školiteľ/konzultant

Obsah

• Funkcia rozhrania AS interface
• Adresácia užívateľských modulov AS-I a uvedenie modulu AS do prevádzky spolu so systémom
Simatic S7-300
• Systémové informácie a štruktúra siete MPI
• Konfigurácia a uvedenie siete MPI do prevádzky spolu so systémom Simatic S7-300
• Technické systémové informácie o zbernici Profibus DP
• Prevádzkový režim zbernice Profibus DP
• Uvedenie rôznych komponentov zbernice Profibus spolu so systémom Simatic S7-300

Výsledky

Účastník:
• je schopný parametrizovať a diagnostikovať slave zbernice Profibus DP slaves
• je schopný navrhnúť a systematicky uviesť do prevádzky systém AS-i
• je schopný identifikovať a eliminovať poruchy v sieti AS-i
• je schopný navrhnúť a systematicky uviesť do prevádzky sieť Profibus
• je schopný identifikovať a eliminovať poruchy v sieti Profibus

Predpoklady

Základy PLC/SPS – S7 Simatic
Nadstavba PLC/SPS – S7 Simatic

Trvanie
Objednávacie číslo

3 dni
559382
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PLC

Technológia

Efektívna údržba systému Simatic S7 PLC

ET533

V týchto dňoch využíva viacero strojov a systémov štruktúru dielov pneumatického napájania, elektropneumatické pohony a signálové spracovanie s PLC riadením. Tento seminár vám poskytne dôkladné
porozumenie PLC, elektrických systémov a riadiacich pneumatických a mechanických systémov.
Iba toto poznanie vám umožní čo najrýchlejšie nájsť a eliminovať príčiny neplánovaných prestojov.

Cieľové skupiny

Údržba, lektor
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, školiteľ/konzultant

Obsah

• Uvedenie komplexného, automatizovaného systému do prevádzky
• Štruktúra a režim prevádzky PLC
• PC ako pomôcka pri hľadaní príčiny chyby
• Tímové hľadanie príčiny chyby
• Používanie existujúcej dokumentácie
• Poznanie a uplatnenie bezpečnostných predpisov a platných noriem
• Proces FMEA (analýza možností vzniku chýb) ako metóda preventívnej údržby
• Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb
• Komunikácia systémových modulov cez Profibus DP
• Optimalizácia komplexných automatizovaných systémov s využitím TPM (celková produktívna údržba)
– Prvky
– Identifikácia zdrojov straty
– Zhromaždenie optimalizačných metód
– Realizácia optimalizácie
– Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov

Výsledky

Účastník:
• je schopný použiť dokumentáciu a programy PLC na rýchlu identifikáciu porúch
• je schopný identifikovať slabé body a vypracovať návrhy na zlepšenie
• je schopný identifikovať optimalizačný potenciál a realizovať optimalizáciu
• je schopný zaistiť stabilnú nepretržitú výrobu na základe uplatnenia týchto opatrení

Predpoklady

Základy PLC/SPS – S7 Simatic
Nadstavba PLC/SPS – S7 Simatic

Trvanie

4 dni

Objednávacie číslo

559378
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Automatizácia

Technológia

Základy elektrotechniky

E100

Elektrotechnika je neodmysliteľnou súčasťou automatizácie. Spätná väzba, riadenie, snímanie,
atď. sú časti automatizácie ktoré sa v dnešnej dobe bez elektrickej energie nezaobídu. Pre prácu a údržbu
na týchto častiach potrebujete mať základné vedomosti z elektrotechniky. Poznať základné pojmy, vedieť ako
fungujú jednotlivé súčiastky a ako sa zapájajú obvody tak aby správne fungovali. Ak Vám tieto vedomosti
chýbajú radi Vám ich doplníme na našom seminári o základoch elektrotechniky.

Cieľové skupiny

Seminár pre všetkých vo výrobe a montáži, ktorí vykonávajú obsluhu, dozor a jednoduchú
údržbu výrobných zariadení.

Obsah

• Čo je elektrický prúd
• Čo je elektrické napätie, elektrický odpor
• Ohmov zákon
• Sériové a paralelne zapojenie odporov
• Meracie zariadenie a ich praktické využitie
• Elektrický výkon
• Konštrukcia a funkcia elektrického relé
• Dióda a jej možnosti použitia v automatizačnej technike
• Čo je striedavé napätie
• Kedy a ako pracuje transformátor
• Kontrola meraní výpočtami
• Čo je to kondenzátor
• Ako pracuje tranzistor
• Binárne signály a ich prevod
• Základné bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými obvodmi

Výsledky

Účastníci získajú základné znalosti z elektrotechniky vo vzťahu k požiadavkám svojho pracovného
nasadenia. K tomu sa naučia funkciu a použitie dôležitých komponentov, elektrotechnické súvislosti a
základné bezpečnostné opatrenia. Prepojenie na iné technológie ako pneumatika a hydraulika už
bude samozrejmosťou.

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559455

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Automatizácia

Technológia

Senzorika

S111

Snímače sú využívané na širokú škálu funkcií automatizovaných systémov ako je napríklad meranie tlaku,
sily a vzdialenosti, snímanie prítomnosti a/alebo polohy obrábaných dielov a dokončenie krokov procesu.
Tento seminár vám poskytne prehľad snímacej techniky vrátane konštrukcie a funkcie typov snímačov,
ich aplikácie a obmedzení

Cieľové skupiny

Obsah

Údržba, návrh/inžiniering, lektor

• Základné fyzikálne princípy a charakteristické vlastnosti pri využívaní
• Výber snímača na základe materiálov a okolitého prostredia
• Podmienky a definície v snímacej technike
• Návrh, funkcia a aplikácie rôznych snímačov na detekciu prítomnosti, vzdialenosti, trasy, sily
a tlaku, kvality materiálu a pod.
• Priemyselné aplikácie a realizácia
• Technické dáta a medzné hodnoty pre používanie snímačov
• Pripojovacia technika a spracovanie signálov
• Praktické cvičenia a poruchová analýza

Výsledky

Účastník:
• pozná funkcie rôznych snímačov ako je napríklad indikácia, vzdialenosti, tlak, sila a pod.
• je schopný zvoliť a inštalovať snímače v rôznych aplikáciách
• je schopný nastaviť a kalibrovať snímače
• je schopný interpretovať technické údaje snímača
• je schopný vyhľadať príčinu chyby snímača

Predpoklady

Základné technické porozumenie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

565669

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Automatizácia

Technológia

Úvod do mechatroniky

AUT211

V dnešnej dobe sme obklopení automatizačnými systémami, ktoré sú kombináciou mechanického
inžinieringu, elektroniky a softvéru. Tento seminár vám poskytne porozumenie a základy pre
zvládnutie priemyselnej automatizácie, čo vám umožní uviesť do prevádzky, prevádzkovať, nastaviť a
vykonávať údržbu strojov.

Cieľové skupiny

Údržba, učiteľ/inžiniering, lektor

Obsah

• Základné fyzikálne princípy
• Základy mechaniky, pneumatiky a hydrauliky
• Riadenie pohybu s využitím elektrického inžinieringu
• Riadenie pohybu s využitím PLC
• Rôzne typy snímačov a koncových spínačov
• Základy servo technológie
• Simulácia automatizácie výroby s využitím MPS stanice
• Praktické cvičenia a hľadanie príčiny chyby

Výsledky

Účastník:
• je schopný vyhľadať príčinu chyby v mechatronickom riadiacom systéme
• je schopný zmontovať a testovať základné mechatronické obvody (pneumatická časť, elektrická časť a softvér)
• je schopný inštalovať alebo vymeniť a uviesť do prevádzky pneumatické, elektropneumatické, elektrické a PLC
hardvérové komponenty
• je schopný použiť diagnostický softvér ako pomoc pri hľadaní príčiny chyby
• je schopný rozpoznať a rozlišovať medzi rôznymi typmi programovania, ktoré využívané v priemysle
• je schopný nahrať, naprogramovať a uviesť do prevádzky jednoduchý riadiaci systém PLC
• je schopný identifikovať a opísať prevádzku pneumatických, elektropneumatických, elektrických a
PLC komponentov a snímačov
• je schopný interpretovať technické špecifikácie a dáta súvisiace s pneumatickými, elektropneumatickými,
snímacími, elektrickými a PLC komponentmi a systémami

Predpoklady

Základné technické porozumenie, základy automatizácie

Trvanie

4 dni

Objednávacie číslo

565671

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Elektrické pohony

Technológia

Elektrické pohony – základy

ED811

Stále väčšie využitie servopohonov v priemysle viedlo k tomu, že potrebné zručnosti nie sú k dispozícii, čo
môže mať negatívny dopad na produktivitu. Ak ste používateľ konvenčných pneumatických pohonov, tento seminár vám
poskytne poznatky a zručnosti potrebné pre zvládnutie základov elektrických servopohonov.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering, lektor
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, lektor/konzultant

Obsah

• Základy elektrických pohonov
• Meracie systémy (absolútne, prírastkové, resolver)
• Motory (asynchrónne, synchrónne, AC servo, DC, krokovač)
• Kontroléry, pohybové profily, polohovacie pohony

Výsledky

Účastník:
• je schopný opísať funkciu krokovača, servopohonu a polohovacieho pohonu
• je schopný opísať vzájomnú súhru mechanických a elektrických komponentov
• pozná kritéria pre výber pohonu
• je schopný uviesť do prevádzky systém elektrického pohonu
• je schopný lokalizovať a eliminovať jednoduché poruchy
• je schopný používať konfiguračný softvér Festo
• je schopný zmontovať, zapnúť a konfigurovať systém
• je schopný zvoliť najvhodnejší pohon pre určitú aplikáciu
• je schopný identifikovať a eliminovať poruchy a interpretovať chybové hlásenia
• je schopný bezpečne pracovať s elektrickým pohonom
• absolvoval praktické cvičenia s osami s vretenom a osami s ozubeným remeňom, výložníkovými osami,
krokovačom a servomotormi.

Predpoklady

Základné porozumenie elektriky a snímačov

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

562553

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Elektrické pohony

Technológia

Rýchle, spoľahlivé konfigurovanie elektrického pohonu

AUT201

Mnoho rokov sa zdalo, že pneumatika je v oblasti lineárnych a rotačných pohybov oveľa lepšia ako elektrické pohony. Vďaka vývoju sú dnes elektrické pohony energeticky účinnou, univerzálnou technikou.
Stále častejšie využívanie týchto pohonov v priemysle, ktoré si vyžaduje zvládnutie mechanických a
elektrických komponentov a softvéru,viedlo k tomu, že potrebné zručnosti nie sú k dispozícii, čo môže
mať negatívny dopad na produktivitu. Ak ste používateľ konvenčnej pneumatickej techniky, tento seminár
vám poskytne poznatky a zručnosti, ktoré potrebujete na zvládnutie základov elektrických servopohonov.

Cieľové skupiny

Návrh/inžiniering, lektor
Návrh/inžiniering, lektor/konzultant

Obsah

• Vplyv aplikácie dát na požadovaný systém
• Konfigurácia a parametrizácia osového systému
• Význam momentu zotrvačnosti
• Porozumenie správania riadenia
• Faktory ovplyvňujúce presnosť a opakovateľnosť
• Návrh a dimenzovanie systémov s využitím softvéru “Positioning Drives”
• Tipy pre bezpečný mechanický a elektrický návrh
• Tipy pre užívateľský návod, systémovú dokumentáciu, údržbu a opravu
• Bezpečnosť v elektrickom riadení
• Núdzové zastavenie
• Typy zastavení
• Bezpečnostné kategórie v zmysle EN ISO 13 849-1 a EN 62 061
• Bezpečné zastavenie s využitím kontroléra
• Praktické cvičenia s následnými komponentami ako sú osi s vretenom, osi s ozubeným remeňom,
výložníkové osi, manipulačné zariadenia, krokové motory a servomotory

Výsledky

Účastník:
• je schopný opísať funkciu a návrh nových elektrických pohonov
• je schopný zvoliť, konfigurovať, dimenzovať a integrovať optimálne systémy elektrických pohonov pre
aplikácie
• pozná relevantné technické dáta, vzorce, parametre
• je schopný použiť konfiguračný a dimenzovací softvér na výber podľa potrieb
• je schopný zvoliť, konfigurovať, dimenzovať a integrovať optimálne systémy elektrických pohonov pre
aplikáciu
• je oboznámený s príslušnou bezpečnostnou legislatívou a štandardmi a dokáže ich adaptovať na základe
prevádzkových potrieb vo výrobe

Trvanie

1-2 dni

Objednávacie číslo

570024

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Organizácia

Excelentná firma

Poznáme prednosti excelentných
firiem:
zameranie na spokojnosť
zákazníka, firemná stratégia
a stratégia kvality, spokojnosť
zamestnancov, efektívne
procesy, zodpovedný a cieľovo
orientovaný manažment
zamestnancov, kvalifikácia
s orientáciou na pracovné
miesto, pozitívne obchodné
výsledky a pozitívny dopad
na spoločnosť.

Pripravíme celú vašu organizáciu
na nové úlohy, ktoré sú pred
vami.

Naši konzultanti poradia vašim
zamestnancom ako si vytvoriť
autonómny a nezávislý štýl
práce. Cieľom ich práce je
pomáhať firmám pri efektívnej
štrukturalizácii práce,
organizácii a v kvalifikačných
procesoch.

Výroba

Organizácia

Metodika vyhĺadávania chýb v údržbe

LT210

Poruchy na zariadeniach sú fenoménom, ktorý môžeme obplyvnit, ale nie odstrániť. Budú tu vždy, ale otázka
je ako rýchlo sme schopný ich najsť. Do procesu hľadania vstupuje veľa faktorov, ale ten najdôležitejší je
ľudský faktor. Je to o komunikácií správnom postupe a rozdelení úloh. Ak sa podaré tieto aspekty spojiť do
správneho celku vásledkom je krátka čas na nájdenie poruchy, čo priamo znižuje prestoje.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering, lektor, manažment

Obsah

• Čo spôsobuje zdržanie?
• Aké situácie zdržujú proces hľadania?
• Úlohy v procese údržby.
• Aké chyby sa môžu objaviť na elektropneumatických zapojeniach.
• Postup pri hľadaní chýb.
• Metóda piatich otázok.
• Reťaz riadenia.
• Diagram príčin a následkov.
• Hľadanie porúch na elektropneumatickej stanici s následnou analýzou procesu
a pozorovaných chýb

Výsledky

Účastníci získajú základné znalosti z problematiky hľadania chýb. Počas hľadania a následnej
analýzy vypozorujú konktrétne chyby, ktorýchsa dopustili a pri ďalších hľadaniach ich môžu
eliminovať.

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

565686

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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Ľudia

Vyniesť na povrch vaše
najväčšie klady

Sociálne zručnosti a efektívne
vytváranie sietí sú kľúčom
k úspešnej organizácii.

V budúcnosti sa manažéri
a odborníci budú musieť rozvíjať
nielen v oblasti technických
znalostí, ale aj v oblasti
sociálnych zručností.

Vedieť ako prekonať náročné
situácie a podporiť tímy v rámci
procesov zmien zohráva stále
dôležitejšiu úlohu. Festo vás
naučí ako pozitívne navrhovať
všetky úrovne procesu s cieľom
dosiahnuť riešenie, ktoré je
úspešné zo všetkých hľadísk.

Train-the-Trainer

Ľudia

Vyškolenie lektora – zvládnutie kľúčových zručností lektora

TTT111

Ak chcete účinne odovzdávať poznatky alebo školiť schopnosti, potom potrebujete nielen odborné znalosti, ale
aj didaktické know-how. Tento seminár vás naučí prezentovať obsah jasným a pútavým spôsobom a tak
zvýšiť účinnosť semináru. Toto školenie lektora vám poskytne metódy a dôležité tipy, ktoré vám umožnia
dosahovať ciele semináru profesionálnym a kvalifikovaným spôsobom.

Cieľové skupiny

Údržba, návrh/inžiniering, lektor, manažment
Údržba procesového inžinieringu, návrh/inžiniering, lektor/konzultant, manažment

Obsah

• Didaktika a metódy semináru
• Seminár na báze spôsobilosti, ciele semináru a návrh seminára
• Fyziológia učenia
• Didaktická redukcia
• Vyučovacie a náučné metódy
• Kontroly pokroku
• Aktívne počúvanie a kladenie otázok
• Poskytovanie a získavanie spätnej väzby

Výsledky
Účastník:
• je oboznámený s klasickými vyučovacími mechanizmami a je schopný prispôsobiť obsah semináru
potrebám účastníkov
• je oboznámený s kreatívnymi technikami, vďaka ktorým dokáže príťažlivo školiť v technickom odbore
• je oboznámený s najdôležitejšími médiami a vie ako ich nasadiť v prospech konkrétnych cieľov semináru
alebo cieľovej skupiny
• je schopný efektívne komunikovať s účastníkmi
• je oboznámený s pravidlami spätnej väzby a je schopný poskytovať a prijímať spätnú väzbu
• je schopný jasným a vhodným spôsobom štrukturálne rozčleniť obsah semináru
• je schopný jasne prezentovať komplexné témy s využitím didaktickej redukcie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559442

Online rezervácia: www.festo.sk/didaktika
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.............................................................

Školiace stredisko – Bratislava.....

Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava
Kapacita: 12 osôb

Školiace stredisko – Trnava

.............................................................

.....

STU Materiálovotechnologická fakulta
Botanická ul.
917 24 Trnava
Kapacita: 12 osôb

Školiace stredisko – Košice

.............................................................

.....

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 60/44
040 01 Košice
Kapacita: 12 osôb

Všeobecné podmienky pre rezerváciu a účasť

Chceme, aby rezervácia miesta
v kurze bola pre vás jednoduchá
a bezproblémová.
Účasť na kurze má zabezpečiť
všetkým účastníkom maximálny
možný úžitok.

Chceme byť vynikajúcim
poskytovateľom kvalifikačných
podujatí pre vás. Nižšie
uvádzame stručný opis ako pri
tom postupujeme.

Konzultácia a registrácia

Poplatky

Zaistite si miesto tak, že
sa zaregistrujete pre kurz
čo najskôr. Počet miest je
obmedzený a registrácie sú
vybavované podľa poradia
prihlásenia. No ak je kurz
preplnený, urobíme všetko
preto, aby sme vám ponúkli
vhodný alternatívny termín.
Naše telefonické linky sú
otvorené pre telefonické dotazy
od pondelka do piatku od 8.00
do 17.00.

Ceny pokiaľ nie je uvedené
inak zahrňujú poplatky za kurz,
kurzové dokumenty, stravu
a nápoje v priebehu podujatia.
Faktúry sú vydané na konci kurzu.
Suma na faktúre je splatná
v plnej výške bez zliav.
Nemôžeme žiaľ kompenzovať
cenu o služby, ktoré neboli
využité.

Ručenie
Potvrdenie objednávky
Zašleme vám písomné
potvrdenie rezervácie miesta
v kurze pre vaše záznamy.

Ručíme iba za škody, ktoré
spôsobili naši zamestnanci
úmyselne alebo v dôsledku
hrubeh nedbalosti. Ostatné
ručenie je vylúčené.

Zrušenie kurzu
Autorské práva
Vyhradzujeme si právo meniť
miesto a/alebo čas podujatia
alebo zrušiť kurz.

Zrušenie účasti
Pokiaľ by u Vás nastala zmena,
môžete prihlásiť náhradných
účastníkov. Žiadame Vás,
aby ste nám zrušenie objednávky
oznámili najneskôr 10 pracovných
dní pred začiatkom seminára,
inak Vám musíme zarátať
spracovateľský poplatok vo
výške 30% účastníckeho poplatku.
Za zrušenie účasti na seminári 5
pracovných dní pred začiatkom si
účtujeme plnú výšku ceny seminára.
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Reprodukcia kurzových
dokumentov na neschválené
účely, pre účely rozširovania,
predaja alebo komunikácie
obsahu tretím stranám je
zakázaná. Softvér využívaný
v rámci kurzov nesmie byť
kopírovaný alebo vynášaný
z miesta konania kurzu.
Účastníci si nemôžu priniesť svoj
vlastný softvér.

Jednoduchá online rezervácia
miest

www.festo.sk/didaktika/

Súpis služieb

Lektori

Časy konania kurzu

Kde nás nájdete

Konzultácie

Lektori Festo Didactic sú
vyškolení z hľadiska vzdelávania
a didaktických metód. Stále
si udržiavajú styk s praxou,
pretože okrem výuky sú zapojení
aj do technických konzultácií
a do poskytovania podpory pri
zákazníckych projektoch.

Jednodňové kurzy:
09.00 – 16.30
Viacdňové kurzy:
Prvý deň: 09.00 – 16.30
Nasledujúce dni: 8:00 – 16.30
Posledný deň: 8:00 – 16:00

Festo spol. s r.o.
Didaktické oddelenie
(školenie a konzultácie)
Gavlovičova 1
831 03 Bratislava

Naši poradcovia vám
radi odpovedia na otázky
týkajúce sa obsahu, miesta
konania,termínov a rezervácie
miest.

Servisná linka:
02 / 49 10 49 10
Fax: 02 / 49 10 49 11
didaktika_sk@festo.com
www.festo.sk/didaktika/

Stačí zavolať na našu servisnú
linku:
02 / 49 10 49 10

Cesta/ubytovanie
Kurzové dokumenty
Rozsiahle kurzové dokumenty
poskytujú nenahraditeľné
referenčné materiály pre prax.

Po registrácii na kurze dostanete
podrobné cestovné informácie
o lokalite konania kurzu
a zoznam hotelov.

Interné semináre pre firmy
Kontaktná osoba: Pavol Filo
Telefén: 0903 691 146
E-mail:
pavol.filo@festo.com

Zabezpečenie stravy
Kurzové poplatky zahrňujú
kurzové dokumenty, obed,
občerstvenie a nápoje počas
prestávok.

Certifikáty
Po úspešnom absolvovaní semináru
dostanú účastníci certifikát
o úspešnom absolvovaní kurzu,
ktorý je medzinárodne uznávaný v odbore.
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Objednávka semináru
Festo Didactic

Fax: 02 / 49 10 49 11
Tel: 02 / 49 10 49 10

Chceme objednať nasledujúce semináre:
Seminár

Dátum

Miesto

Účastníci

Seminár

Dátum

Miesto

Účastníci

Seminár

Miesto

Účastníci

Kontaktná osoba

Tel/fax

Firma/oddelenie

Adresa

Fakturačná adresa

Miesto/dátum/podpis

Dátum

Festo celosvetovo

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov. Buenos Aires
Tel. +54 (11) 4717 82 00,
Fax +54 (11) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com
Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Of ce (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com
Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at
Belarus
IP Festo
220035 Minsk
Prospekt Masherova , 78
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
Belgium
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Belgium
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Brazil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. +55 (0)11 50 13 16 00,
Fax +55 (0)11 50 13 18 68
E-mail: info_br@festo.com
Bulgaria
Festo EOOD
1592 So a
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com
Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com
Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com
China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
201206 Shanghai
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com
Colombia
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
Tel. +57 (1) 865 77 88,
Fax +57 (1) 865 77 88 Ext.287
E-mail: mercadeo@co.festo.com
Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Fax +385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com
Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com
Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com
Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. +372 666 15 60, Fax +372 666 15 61
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9
P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_ @festo.com
France
Festo E.U.R.L.
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Numéro Indigo
Tel. 0820 20 46 40, Fax 0820 20 46 41
Tel. +33 (0)1 48 82 64 00,
Fax +33 (0)1 48 82 64 01
E-mail: info_fr@festo.com
Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Rechbergstr. 3
73770 Denkendorf
Germany
Tel. +49 (0)711 346 70,
Fax +49 (0)711 34 75 48 85 00
E-mail: did@de.festo.com
Germany
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 347 0, Fax +49 (0)711 347 26 28
E-mail: info_de@festo.com
Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
P.C. 11853 Athens
Tel. +30 210 341 29 00, Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com
Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com
Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com
India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. +91 (0)80 22 89 41 00,
Fax +91 (0)80 783 20 58
E-mail: info_in@festo.com
Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No. 68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. +62 (0)21 27 50 79 00,
Fax +62 (0)21 27 50 79 98
E-mail: info_id@festo.com
Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir
Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Fax +353 (0)1 295 56 80
E-mail: info_ie@festo.com
Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Fax +972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com
Italy
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com
Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. +81 (0)45 593 56 10,
Fax +81 (0)45 593 56 78
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 (0)2 850 71 14, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: info_kr@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Latvia
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 22
3000 Kaunas
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. +27 (0)11 971 55 00,
Fax +27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

Malaysia
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com
Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (01)55 53 21 66 00,
Fax +52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com
Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: info@festo.nl
New Zealand
Festo Limited
20 Fisher Crescent
Mt. Wellington
Auckland NZ
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com
Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com
Peru
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
Tel. +51 (1) 222 15 84, Fax +51 (1) 222 15 95
E-mail: festo.peru@pe.festo.com
Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (0)2 776 68 88, Fax +63 (0)2 823 42 19
E-mail: info_ph@festo.com
Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com
Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40 (0)21 310 29 83,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com
Russia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com
Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: 901243660, Fax: 902243660
Tel. +34 93 261 64 00, Fax +34 93 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com
Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se
Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Of ce
24450
No. 9, Kung 8th Road,
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien,
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com
Thailand
Festo Ltd.
67/1 Phaholyothin Rd.,
T. Klong 1, A. Klongluang
Pathumthani 12120
Tel. +66 29 01 88 00, Fax +66 29 01 88 30
E-mail: info_th@festo.com
Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi 6/18
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com
Ukraine
Festo Ukraina
DP Festo
ul. Borisoglebskaya, 11
Kiev, 04070
Tel. +380 (0)44 239 24 33,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: info_ua@festo.com
United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com
United States
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
Vietnam
Festo Co., Ltd (Cong Ty Tnhh Festo)
No. 206 Tran Nao Street
Ward Binh An
District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)8 740 69 09, Fax +84 (0)8 740 69 10
E-mail: info_vn@festo.com

