MPS® 203 I4.0
Bevezetés az Ipar 4.0 világába mechatronikai szakembereknek

Az MPS 203 I4.0 nem csak az
automatizálás technológia
alapjait ismerteti, hanem
egyszerű és logikus bevezetést
nyújt az Ipar 4.0 alkalmazási
területeibe és alapelveibe –
elsősorban a mechatronikai
technikusok számára.
Az MPS 203 I4.0 ideális oktatási
rendszer azok számára, akik a
jövő követelményeinek megfelelő
képzésen az alapvető és
gyakorlati készségeket sajátítják
majd el – ideértve a MES-t, a
kiterjesztett valóságot, a RFID-t,
valamint a digitális
termékmemóriát.
A moduláris felépítésű MPS
rendszerek lehetővé teszik a
különböző, lépésről lépésre
történő összetett feladatok
elvégzését.
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Az MPS-hez kapcsolódóan
számos tanfolyam érhető el
Tec2Screen® interaktív
tanulási eszközön keresztül.
Ezáltal a tanulók gyorsan és
intuitív módon bővíthetik
ismereteiket az egyes
alkatrészekről és azok üzembe
helyezéséről.

Ennek megfelelően az MPS 203

dolgozzanak ki és vezessenek
be.
A MES-be történő gyakorlati
bevezetést követően bővülnek
a tanulók komplex
mechatronikai rendszerek
tervezése, üzembe helyezése,
üzemeltetése és karbantartása
terén szerzett ismeretei.
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