Festo Didactic
Képzések 2013/2014

Tapasztalt oktatók vagyunk.
Egyedi képzési megoldásokat kínálunk.
Mi vagyunk a megbízható partner.
W
 E ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

A globalizáció nem áll meg, ennek hatásait
mindannyian érezzük, akár munkaadók, akár
munkavállalók vagyunk. Senki nem menekülhet
a világgazdaság növekvő dinamikája, bonyolultsága és a kialakuló turbulenciák elől.
A mélyreható változások új, optimalizált gyártástechnológiákhoz vezettek.
Ahhoz, hogy cége uralja ezeket a változásokat,
alkalmazottainak új, továbbfejlesztett kompetenciára van szükségük.
Németh Attila
Didactic vezető
Festo Kft.

A Festo tanfolyami kínálata segít Önnek abban,
hogy hatékony és gyakorlati módon segítse
munkavállalóit új tudáshoz, amivel nemcsak termelési hatékonysága növekszik, de elkötelezett
és motivált dolgozói lesznek.
A Festo globális vállalat, amely révén oktatási
anyagai a világ minden tájáról, sokféle iparágból
begyűjtött és rendszerezett tapasztalatokon
nyugszanak, így vevőink az oktatásban való
részvétellel széleskörű, gyakorlati ismeretekhez
jutnak hozzá.
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Mivel ugyanabban az ágazatban és környezetben működünk, mint partnereink, értjük a
problémákat és van rálátásunk az itt jelentkező
kihívásokra. Mindez lehetővé teszi számunkra,
hogy célzott tanfolyamokkal és tanácsadói megoldásokkal elégítsük ki az Ön igényeit.
Tanfolyamaink tartalmát és célkitűzését összehangoljuk az Ön üzleti céljaival, átfogó felmérést
végzünk a dolgozók képzési szükségleteiről.
Ennek eredményeképpen Ön részletes jelentést
kap alkalmazottainak jelenlegi tudásszintjéről,
bemutatunk egy kompetencianövelési-tervet,
és a párbeszéd végén együtt állítjuk össze cége
képzési tervét.
Tanfolyamainkat igényekre szabott tudás-felméréssel és -ellenőrzéssel kombináljuk, ami
optimalizálja az oktatás eredményességét és
maximalizálja a tudásátadást.
Örömmel látjuk valamelyik tanfolyamunkon,
vagy találkozzunk Önöknél!
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Tanfolyamaink
SZÍNKÓDOK

Alapismeretek
Rendszertechnika
Haladó képzések
Speciális képzések

Technológia
Pneumatika/elektropneumatika
P111 
– 16. oldal

Hidraulika/elektrohidraulika
H511 

P121 
– 17. oldal
Pneumatika szerviz
Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés,
állásidő csökkentés pneumatikus
berendezéseken

Hidraulika szerviz
Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés,
állásidő csökkentés hidraulikus
berendezéseken

EP211 
– 18. oldal
Bevezetés az elektropneumatikába
Ipari elektropneumatika (érzékelés, vezérlés,
végrehajtás)

EH611 
– 26. oldal
Bevezetés az elektrohidraulikába
Ipari elektrohidraulika (érzékelés, vezérlés,
végrehajtás)

P150 
– 19. oldal
Pneumatika felsőfokon
Legyen naprakész! - Korszerű pneumatikus
fejlesztések és alkalmazások

PH711 
– 27. oldal
Bevezetés a proporcionálhidraulikába
Proporcionálhidraulika gyakorlatok

Bevezetés a pneumatikába
Ipari pneumatika a gyakorlatban

Safety 
– 20. oldal
Gépbiztonsági irányelvek
Biztos, hogy biztonságos? Feleljen meg az új
előírásoknak!
CP100 
– 21. oldal
Szelepszigetek, szelepterminálok
Ipari szelepkombinációk és szelepszigetek
felépítése, konfigurálása

Hajtástechnika
– 24. oldal

ED811 
– 30. oldal
Szervohajtások alapjai
Kiválasztás, alkalmazás és üzemeltetés

– 25. oldal

Mechatronika
ME100 

Bevezetés a hidraulikába
Ipari hidraulika a gyakorlatban

H521 

PLC
E311 
– 28. oldal
Programozható vezérlők alapismeretei
PLC programozási gyakorlatok

– 31. oldal

Automatizált gyártó-/szerelősorok
karbantartási ismeretei
Hibafelderítés PLC-vel vezérelt
elektropneumatikus gyártósoron
Handling 
– 32. oldal
Megfogástechnika
Anyagmozgatási gyakorlatok mechanikus és
vákuumos megfogókkal

Szenzorika
SP1110 

– 33. oldal

Szenzorika
Szenzortechnikai gyakorlatok a hibakeresés
és az állásidő csökkentése érdekében

E322 
– 29. oldal
PLC rendszerprogramozási gyakorlatok
Gépállapotok, üzemmódok és hibaelhárítási
eljárások

PneuPos 
– 22. oldal
Proporcionális pneumatika alapjai Új!
Arányos pneumatikus rendszerek gyakorlati
alkalmazása és üzemeltetése
P361 
– 23. oldal
Energia-megtakarítás pneumatikus Új!
rendszerekben
A sűrített levegő költségének jelentős része
megtakarítható

Szervezet
SYNCHRO-WS 
– 36. oldal
Synchro Game®
Termelési folyamatok alakítása „játszva”.
„Tervezési modell a karcsúsított termelésre” Logisztika és az anyagáramlás kialakítása

OFFICE LEAN 
– 37. oldal
OFFICE LEAN Workshop
Karcsúsított irodai ügyintézés modellezése

Emberek
KOP6 
– 40. oldal
Képzési szükségletek felmérése és képzési
tanácsadás
A termelésben dolgozó műszakiak
kompetencia-felmérése, továbbképzési
program összeállítása

OP5 
– 41. oldal
Előzetes tudásszint-felmérés
Operátori munka hatékonyságának növelése
műszaki képzéssel

TTT111 
– 42. oldal
Módszertani képzés Új!
műszaki oktatók részére
Oktatás hatékonyságának növelése
speciális képzéssel

Akkreditált felnőttképzési program

Akkreditált program száma: PL-6546 • Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1370 • BFK MK nyilvántartási szám: 01-0710-04
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Gyakoroljuk, amit tanítunk

Tanfolyamok a technológia és
a termelékenység területéről.

Gyártási know-how

Globálisan képzett oktatók

Módszereink

A Festo nemcsak fejlesztő és

Három fő területre osztjuk

Oktatóink a módszerek teljes

gyártó vállalat, hanem oktató

oktatási kínálatunkat: techno-

tárházával rendelkeznek - a

és tanácsadó cég is.

lógia, szervezet és az emberek.

nagy létszámú hallgatóságnak

Az ezeken a területeken felhal-

tartott előadástól kezdve, a kis

mozott tapasztalatainkat és a

csoportos interaktív bemutató-

legjobb gyakorlatokat megoszt-

kon át, a gyártásban dolgozók

juk az egész világon működő

egyéni képzéséig.

Ennek révén átlátja a vevőknél
jelentkező kihívásokat és lehetőségeket, melyekre hatékony
megoldásokat kínál. Minden,
amit tanítunk, a gyakorlatban
szerzett tapasztalatokon nyugszik.

Festo cégek között, így vevőink
egy folyamatosan fejlesztett és
tökéletesített tanfolyami portfólióhoz jutnak.

Ezt a gyakorlatot arra tudjuk
használni, hogy segítsünk
Önnek optimalizálni a termelékenység két fő tényezőjét: az
embereket és a technológiát.
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Pontosan a megfelelő tanfolyam

Tanfolyamaink formájával és
szolgáltatásaival rugalmasan
tudunk alkalmazkodni az Önök
igényeihez

Nem számít, milyen tanfolyami
formát választanak – nyitott
vagy kihelyezett, tanfolyam
vagy workshop, a legjobb
gyakorlat ismertetése vagy
vállalati stratégiai játékok – a
középpontban mindig a tapasztalaton nyugvó gyakorlat áll.
Akár nyitott, akár testre szabott
tanfolyam – az eredmény minden résztvevő számára látható,
és lehetővé teszi számukra,
hogy tovább haladjanak a kívánt kompetenciák eléréséhez.
A tanultak átültethetősége
a napi munkavégzésbe kulcsfontosságú minőségi kritérium
– segítünk Önnek abban, hogy
mérni és optimalizálni tudja
ezt.

Standard tanfolyam

TNA - Training Needs Analysis

A nyitott tanfolyamokon előre
meghatározott összetételű
kompetenciát adunk át. Világszerte évente kb. 42.000
tanfolyami résztvevő látogatja
több mint 3.000 nyitott tanfolyamunkat.

Ha Ön nem biztos abban, hogy
egy csapatnak milyen képzésre van szüksége, tapasztalt
munkatársaink azonosítják a
követelményeket és jelentést
készítenek a pillanatnyi felkészültségről.

Testre szabott tanfolyamok
Olyan tanfolyamok, amelyeket
közösen definiált célok elérésére terveztünk, általában kihelyezett formában tartunk.
Rugalmasak és fajlagosan
kisebb a költségük, ráadásul a
résztvevőknek nem kell utazniuk, a képzés a munkavégzés
helyén történik.

Az ismeretátadás optimalizálása érdekében a tanfolyam
befejezése után néhány héttel
„post course” felmérést végzünk – ezzel ellenőrizzük az
eredeti célkitűzéshez képest
elért felkészültségi szinteket.
Kompetencia-fejlesztési
projektek
Ha Önnek komplex képzési
igényei vannak, egyedi képzési
programokat lehet indítani.
Ezek a tudás felmérésével
kezdődnek, több tanfolyam
anyagát tartalmazzák, időtartamukat egyedileg definiáljuk és
az elsajátított gyakorlati ismeretek azonnal alkalmazhatók a
napi munkavégzés során.

© Festo Kft. – Minden jog fenntartva. Legfrissebb tanfolyami információ, online jelentkezési lehetőség: www.festo-didactic.hu
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25 éve partner az oktatásban
Festo irányítástechnikai szakember
P111 – Bevezetés a pneumatikába

TANÚSÍTVÁNY
Ezen a képzésen résztvevő

elsajátította a pneumatikus elemtechnika
lényeges ismereteit, üzemi tennivalóit,
gyakorlatot szerzett pneumatikus
kapcsolások
összeállításában,
Festo
irányítástechnikai
szakember
jártasságot szerzett a pneumatika
EP211 – Bevezetés az elektropneumatikába
ISO 1219 szabványos jelképrendszerében,

TANÚSÍTVÁNY

megismerkedett egyszerűbb pneumatikus vezérlések tervezésével.
A résztvevő tudását mind elméletben,
Ezen a képzésen résztvevő
mind gyakorlatban bizonyította.
Időpont:

-tól
-ig
elsajátította az elektromos, elektropneumatikus
vezérlőelemek és pneumatikus munkaelemek működési,
bekötési, jelképi jelölési ismereteit.
Jártasságot szerzett elektropneumatikus
Festo alapáramkörök
irányítástechnikai szakember
tervezésében, vezérlések összeépítésében, beállításában.
H511 – Bevezetés a hidraulikába
Megismerkedett vezérlések üzemeltetési és
karbantartási tudnivalóival.

Hely:

TANÚSÍTVÁNY

foglalkozásvezető

A résztvevő tudását mind elméletben
Ezen mind
az alapképzésen résztvevő
gyakorlatban bizonyította.
Szövényi-Lux Márton
Megszerezte a haladó
szintű
vezérléstechnikai
ügyvezető
igazgató
Festo Kft.alapismereteket.
továbbképzéshez szükséges

2011/03/P111

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1370

elsajátította a hidraulikus elemtechnika lényeges üzemeltetési ismereteit

BFK MK nyilvántartási szám: 01-0710-04

Időpont:

-tól
-ig
(készülék
telepítése, működése, bekötése,
MSZ 14403 szabványos jelképrendszer).

Hely:

Gyakorlatot szerzett hidraulikus alapáramkörök
összeépítésében, paraméterek beállításában.
Megismerkedett hidraulikus berendezések karbantartási tennivalóival.

foglalkozásvezető

A résztvevő tudását mind elméletben mind
gyakorlatban bizonyította.
Megszerezte a haladó szintű vezérléstechnikai
továbbképzéshezSzövényi-Lux
szükségesMárton
alapismereteket.
Időpont:

2011/03/EP211

ügyvezető igazgató
Festo Kft.

-tól

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1370

-ig

BFK MK nyilvántartási szám: 01-0710-04

Hely:

foglalkozásvezető

2011/03/H511

Az elmúlt években több, mint 10 000 Festo
tanúsítványt nyújtottunk át a magas színvonalú, fontos elméleti és gyakorlati tudást
adó képzéseinken részt vett munkatársaknak.
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 üszkék vagyunk arra, hogy a műszaki
B
elméleti és gyakorlati tudás átadása mellett sikerült a tanfolyami résztvevőknek a
csapatmunkához nélkülözhetetlen probléma-megoldási szemléletet is átadni.

Szövényi-Lux Márton
ügyvezető igazgató
Festo Kft.
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1370

BFK MK nyilvántartási szám: 01-0710-04

A tanfolyamokon részt vett dolgozók közül ma sokan vezető beosztásban végzik
munkájukat és nap mint nap hozzájárulnak
vállalatuk további töretlen fejlődéséhez.
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Képzési terv

Képzéseinkről
A Festo Didactic gyakorlat alapú
tanfolyamai gyorsan megtérülő befektetést
jelentenek megrendelőink számára:

A gyártósorokat üzemeltető dolgozók
magasabb szakmai tudásából, magatartási
változásából adódóan:

• csökken a véletlenszerű meghibásodások
száma,

• erősödik a gépkezelők
kompetencia tudata,

• hiba esetén gyors és szakszerű a
diagnosztika,

• elkerülhetők a meggondolatlan
beavatkozások,

• a gyártás egyenletes és jó minőségű
marad,

• növekszik az egyéni felelősségérzet,

• tervezhetők és csökkenthetők a
karbantartási idők és költségek,

• kreatívabban gondolkodnak a dolgozók,

• racionalizálhatók a tartalékalkatrészkészletek,
• elkerülhetők a termelő berendezésben
keletkező károk,

• javul az új technikák befogadóképessége,
• átadhatóvá válik a megszerzett egyéni
tudás,
• erősödik az igény a team munkában való
részvételre.

• csökkenthető a munkahelyi balesetek
száma.

A különböző szintű tudással rendelkező,
valamint más és más munkahelyi
követelmények között dolgozó munkatársak
számára egyénileg jól használható
gyakorlati és elméleti ismereteket
adunk. Ennek érdekében tanfolyamaink
csoportlétszáma max. 12 fő, hiszen csak
így valósítható meg az egyéni igényeknek
is megfelelő gyakorlati képzés, valamint a
különböző egyéni ismeretekkel rendelkező
résztvevők tudásának, gyakorlati
készségének azonos szintre emelése.
A Festo Kft. a FAT által akkreditált
felnőttképési intézmény, tanfolyamaink
a FAT által akkreditált „F1” Festo
irányítástechnikai szakember program
moduljai.

Akkreditált felnőttképzési program

Akkreditált program száma: PL-6546 • Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1370 • BFK MK nyilvántartási szám: 01-0710-04
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Munkatársaink

Sabry-Zundel Rita
nyitott tanfolyamok,
képzésszervezés

Raptis Dimitrios
képzési projektek,
tanműhelyek

Siszer Tamás
oktatási tanácsadás,
képzési projektek

Bolla Gyula

Földi László

Szabó Norbert
szakképzési kapcsolatok,
tanműhelyek

Oktatóink

Bellák György

Oktatóinkról
Gondosan kiválasztott oktatóink
valamennyien felsőfokú gépészeti
végzettséggel, több mint 15 éves ipari és
pedagógiai tapasztalattal rendelkeznek.
Mindannyian ismerik a
termelővállalatoknál alkalmazott korszerű
automatizálási technológiákat.

A Festo nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
oktatói a korszerű eszközök és rendszerek
tekintetében mindenkor naprakész
ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket a
képzésekbe is beépítsék, ennek érdekében
rendszeres továbbképzésen vesznek részt.
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Tanfolyamaink szervezése

Jellemző időbeosztás 3 napos tanfolyamoknál

A tanfolyam dokumentálásához és
elszámolásához alábbiakat készítjük elő
és biztosítjuk a tanfolyami megrendelő
számára.

1. nap

3. nap

Kezdés: 9:00

Kezdés: 8:00

Tanfolyami adminisztráció.

Ebédszünet: 12:00 – 13:00

Ismerkedés, rövid tudásszint felmérés,
a résztvevők elvárásainak megismerése,
a tananyag illesztése a résztvevők
tudásszintjéhez és elvárásaihoz.

Délután:

Képzés megkezdése előtt
megküldött dokumentumok:

A hallgatók tudásszint ellenőrzése
tesztírással.

• megrendelés visszaigazolása,
• szolgáltatási szerződés,

Elégedettségi kérdőív kitöltése.

Rövid tájékoztató az oktatóeszközökről
(baleset- és eszközvédelem).

A tanfolyami tanúsítványok, tankönyvek,
interaktív oktatási anyagok kiosztása,
személyre szabott továbbképzési tanácsok,
otthoni önképzési lehetőségek ismertetése.

• nyilvántartásba vételi és akkreditációs
nyilatkozatok hitelesített másolata,

A 15 perces oktatási szünetekben
a részvevők kávét, teát, édes és sós
aprósüteményt fogyaszthatnak.
12:30 – 13:30 Közös munkaebéd
a helyszínhez közeli vendéglőben.
13:30 Az oktatás folytatása.
Befejezés: 17:00

A tanfolyamhoz adott segédeszközök,
a tankönyvek, interaktív oktatási anyagok,
a tanúsítvány, valamint az ebéd és
a büfé árát a tanfolyami díj tartalmazza.

• képzési program hiteles másolata,
• értesítés a helyszínről és a pontos
időbeosztásról.
Képzés befejezése után 6 munkanapon belül
a személyügyre, a képzési számlával együtt
megküldött dokumentumok:
• felnőttképzési szerződések
hitelesített másolata,
• jelenléti ív hiteles másolata,

2. nap

• képzési napló másolata,

Kezdés: 8:00
Ebédszünet: 12:30 – 13:30
Befejezés: 17:00

Befejezés: 15:30 – 17:00 között.

• nyilatkozat képzési szerződésről,

• tanúsítvány átvételi lap hiteles másolata,
• tesztek és elégedettségi
kérdőívek másolata,
• fotók a képzésről.
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Rendszertechnika

3 nap

Bevezetés a
pneumatikába
P111

3 nap

Bevezetés az
elektropneumatikába
EP211
3 nap

Pneumatika szerviz
P121 
3 nap

Proporcionális
pneumatika alapjai
PneuPos
2 nap

Megfogástechnika
Handling
3 nap

Szelepszigetek,
szelepterminálok
CP100

Energia-megtakarítás
pneumatikus
rendszerekben
P361
1 nap

Pneumatika felsőfokon
P150
3 nap

Gépbiztonsági irányelvek
Safety
1-2 nap

Alapismeretek

Pneumatika
/ elektropneumatika
/ mechatronika
Pneumatika
/ elektropneumatika

Karbantartók
Gépbeállítók
Gépkezelők
Sorvezetők
Műszakvezetők

Mérnökök
Középvezetők

SZÍNKÓDOK

A hatékony képzési út
Speciális képzések

3 nap

2 nap

Programozható vezérlők
alapismeretei
E311
3 nap

Szenzorika
SP1110

Szervohajtások alapjai
ED811
3 nap

Automatizált gyártó-/
szerelősorok karbantartási ismeretei
ME100
3 nap

PLC rendszerprogramozási
gyakorlatok
E322
3 nap

Szenzorika/PLC/hajtástechnika
Hidraulika
/elektrohidraulika/szabályozástechnika
Hidraulika
/ elektrohidraulika
Szenzorika-PLC-Hajtástechnika
Speciális képzések

Bevezetés
a hidraulikába
H511

Hidraulika szerviz
H521
3 nap

Bevezetés az
elektrohidraulikába
EH611
3 nap

Bevezetés a
proporcionálhidraulikába
PH711
2 nap

Haladó képzések

28-30.

SP1110

Handling

16-18.

9-11.

ME100

25-27.

2-4.

11-13.

E322

17-18.

28-30.
28-30.

ED811

4-6.

18-20.

E311

PH711

EH611

4-6.

CP100
H511
H521

14-15.

20-22.

21-22.

20-22.

6-8.

27-29.

24-26.

27.

6-8.
13-15.

27-29.

2-4.
9-11.

18-20.
11-13.

nov.

okt.

4-6.

11-13.

4-6.

11-13.

dec.

29-31.

8-10.

22-24.
15-17.

8-10.

jan.

márc.

5-7.

12-14.

19-21.
5-7.

6-7.

19-21.

12-14.
26-28.

19-21. 26-28.

febr.

máj.

jún.

23-25.

2-4.

9-11.

2-4.

11-13.

2-4.
27-29.

27-29.

aug.

24-26.

10-12.

3-5.

17-19.

3-5.

26.

23-25.

17-19.
10-12.

szept.

15-17.

8-10.

1-3.

16-17.

29-31.
29-31.

1-3.
8-10.

okt.

13-14.

19-21.

19-21.

19-21.

5-7.

26-28.

5-7.
12-14.

26-28.

nov.

3-5.

10-12.

3-5.

10-12.

dec.

A Festo Kft. a dátumok változtatási jogát fenntartja.

Kihelyezett forma	Legalább 6 résztvevő esetén kérésére a fenti tanfolyamot telephelyükön, tetszőleges időpontban is megtartjuk.
	A cégspecifikus kihelyezett tanfolyam esetében lehetőségünk van a tanfolyam oktatási tartalmát, a lebonyolítás időpontját a megrendelő kívánságának megfelelően kialakítani.
A tanfolyam előtt – igény esetén – meglátogatjuk cégüket és humánpolitikai, valamint műszaki munkatársaikkal közösen készítjük elő a tanfolyamot.
Elszámolhatóság	Akkreditált felnőttképzési program!
A Festo Kft. a FAT által akkreditált felnőttképési intézmény, tanfolyamaink a FAT által akkreditált „F1” Festo irányítástechnikai szakember program moduljai.

21-23.

7-9.

14-16.

7-9.
23-25. 14-16.

18-20.
18-20.

4-6.

9-11. 28-30. 11-13.
16-18.
4-6.

2-4.

júli.

2014

16-18. 21-23. 25-27.

ápr.

Helyszín	
Festo Didactic központi oktatóterme: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.
Megfelelő létszám esetén a Festo Didactic regionális oktatótermei.
(Győr, Veszprém, Debrecen, Sopron, Miskolc, Gödöllő, Dunaújváros, Kecskemét, Pécs, Szeged)

Szenzorika

Mechatronika

Hajtástechnika

PLC

Hidraulika/
elektrohidraulika

28-30.

szept.

Safety

P121
Pneumatika/
EP211
elektropneumatika
P150

P111

aug.

2013

Nyitott tanfolyamok tervezett időpontjai és helyszínei

Technológia

Háromszoros előny
Tapasztalat
Már több mint 40 éve nyújtunk támogatást az
automatizálástechnikát alkalmazó cégek számára. Az ipari
részlegeinkkel folytatott szoros együttműködés eredményeképpen tanfolyamainkon a legújabb technológiát, gépeket
és rendszereket használjuk, ezek hatékony működtetését
tanítjuk. Oktatóink pedig első kézből szereztek ipari tapasztalatokat.
Innováció
Szigorú követelményeket támasztunk tanfolyamainkkal
szemben. Új válaszokat kínálunk régóta létező kérdésekre,
ezzel segítjük Önt abban, hogy cégét sikerre vigye.
Vízió
Széleskörű ismeretekkel rendelkezünk az automatizálástechnika területén, mindezen túl azonban partnerként
kívánunk együttműködni a cégekkel és az egyénekkel
az élethosszig tartó tanulás megvalósítása érdekében.
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Pneumatika/elektropneumatika

Technológia

P111 Bevezetés a pneumatikába
Ipari pneumatika a gyakorlatban
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos pneumatikus és elektropneumatikus eszközöket,
valamint képessé válnak a gyakorlatban felépíteni és tesztelni az üzemekben használatos kapcsolásokat.
A szükséges beállítások elvégzésével megszerzik azt a tudást, ami a magabiztos üzemeltetéshez szükséges.

Célcsoport Munkájuk során pneumatikus berendezések környezetében dolgozók
Tartalom	
A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat biztonságos és gazdaságos üzemeltetése
Pneumatikus munkavégző- és vezérlőelemek alkalmazása
A végrehajtóelemek: hengerek, forgatóművek, megfogók, vákuum ejektorok
Útszelepek, záró- és áramlásirányító-elemek, nyomás meghatározó elemek és érzékelők alkalmazása
Mágnesszelepek felépítése és működtetése
Logikai alapfunkciók, számlálók és időzítők pneumatikus megvalósítása
Szeleptechnika a gyakorlatban
Pneumatikus, elektromos elemek és kapcsolások szabványos jelképrendszerének alkalmazása
Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásáig

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Általános műszaki ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. aug. 28-30.
2013. okt. 2-4.
2013. okt. 9-11.
2013. nov. 27-29.
2013. dec. 11-13.

2014. jan. 8-10.
2014. febr. 19-21.
2014. márc. 26-28.
2014. ápr. 16-18.
2014. máj. 21-23.
2014. jún. 25-27.
2014. júl. 2-4.
2014. aug. 27-29.
2014. okt. 1-3.
2014. okt. 8-10.
2014. nov. 26-28.
2014. dec. 10-12.
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P121 Pneumatika szerviz
Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés, állásidő csökkentés
pneumatikus berendezéseken
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos pneumatikus rendszerek felépítését és
diagnosztikáját, valamint képessé válnak felépíteni és tesztelni az üzemekben használatos pneumatikus
és elektromos kapcsolásokat. Az ezeken végzett szisztematikus hibakeresési gyakorlatokkal céltudatos
hozzáállást sajátítanak el.

Célcsoport Munkájuk során pneumatikus berendezéseket üzemeltető, karbantartó dolgozók
Tartalom Pneumatikus rendszerek felépítése és beüzemelése
Tömbösített szelepek és szelepszigetek különböző típusai és vezérlési módjaik
Szabványok és előírások
Csereszabatos elemek (elemkiváltások)
Praktikus gyakorlatok és szisztematikus hibakeresés
Pneumatikus elemek felújítása javítókészletekkel
Pneumatikus rendszerek gazdaságos üzemeltetésének főbb szempontjai
Hibadiagnosztikai és karbantartási ismeretek elsajátítása az állásidők csökkentése érdekében
A pneumatikus vezérlésű berendezések balesetvédelmi és vagyonbiztonsági ismeretei
Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásáig

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Alapszintű pneumatika ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 18-20.
2013. nov. 6-8.
2013. dec. 4-6.

2014. jan. 22-24.
2014. márc. 12-14.
2014. ápr. 9-11.
2014. máj. 28-30.
2014. jún. 11-13.
2014. szept. 17-19.
2014. nov. 5-7.
2014. dec. 3-5.
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Technológia

Pneumatika/elektropneumatika

Pneumatika/elektropneumatika

Technológia

EP211 Bevezetés az elektropneumatikába
Ipari elektropneumatika (érzékelés, vezérlés, végrehajtás)
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos elektropneumatikus eszközöket, valamint
megtanulják az üzemekben használatos kapcsolások gyakorlati felépítését és tesztelését. Képessé válnak
a leggyakrabban használt szenzorok kiválasztására és alkalmazására. Betekintést nyernek
a programozható vezérlők (PLC) világába és megalapozott tájékozottságot szereznek a legújabb fejlesztési
irányokról, trendekről.

Célcsoport Munkájuk során elektropneumatikus berendezések környezetében dolgozók
Tartalom Irányítástechnikai alapfogalmak
Az elektromosság alapjai
A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat biztonságos és gazdaságos üzemeltetése
Elektromos vezérlések és pneumatikus végrehajtók kombinációja
Pneumatikus, elektromechanikus, elektromos végrehajtók
Elektromos építőelemek (jeladók, szenzorok, jelfeldolgozók, programozható vezérlők)
Relés vezérlések tervezése, megvalósítása, beüzemelése
	Modern elektropneumatikus berendezések
(szelepszigetek, szerelési módok, modern huzalozási megoldások, buszrendszerek)
A relés vezérlések kiváltása programozható logikai vezérlővel (PLC)
Az elektromos és pneumatikus szabványos jelképrendszer megismerése
Költségkímélő alkalmazások: szelepektől a szelepsziget felhasználásig
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Alapszintű pneumatika ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 11-13.
2013. nov. 13-15.

2014. jan. 15-17.
2014. márc. 26-28.
2014. ápr. 16-18.
2014. jún. 4-6.
2014. szept. 10-12.
2014. nov. 12-14.
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P150 Pneumatika felsőfokon
Legyen naprakész! – Korszerű pneumatikus fejlesztések és alkalmazások
	A tanfolyam részletesen foglalkozik az iparban használatos komplex pneumatikus és elektropneumatikus
eszközökkel. A résztvevők a gyakorlatban építik fel és tesztelik az üzemekben használatos különleges
kapcsolásokat és naprakész ismereteket szereznek összetett rendszerek elemkiválasztásáról, méretezéséről és
konfigurálásáról.

Célcsoport	Technikusok, mérnökök, akik munkájuk során pneumatikus elemeket
építenek be készülékekbe, célgépekbe
Tartalom Összetett levegőelőkészítő-egységek, légtechnikai rendszerek gazdaságos üzemeltetése
Különleges pneumatikus végrehajtók és kombinációik
Különleges szelepek, szerelési módok
Méretezés, elemkiválasztás, konfigurálás a Festo DVD-katalógus használatával
Szelepszigetek, elektromos és pneumatikus csatlakozási lehetőségek, konfigurálásuk
Elektropneumatikus rendszerek PLC-vel történő adatátviteli és kommunikációs lehetőségei
Mérnöki munkát segítő szoftverek alkalmazása
Több szabadságfokú pneumatikus mozgatórendszerek tervezése – dokumentálása
Költségkímélő alkalmazások

Előképzettség Általános műszaki ismeretek
Időtartam 22 óra (3 nap)
Létszám 8-12 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam
		
Tanfolyami időpontok 2013. szept. 24-26.
2013. nov. 27-29.

2014. jún. 4-6.
2014. szept. 23-25.
2014. nov. 26-28.
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Technológia

Pneumatika/elektropneumatika

Pneumatika/elektropneumatika

Technológia

Safety Gépbiztonsági irányelvek

		
Biztos, hogy biztonságos? Feleljen meg az új előírásoknak!
	A gép- és berendezésgyártás számára az EU irányelv (2006/42/EG) azt jelenti, hogy az alapvető
kockázatelemzés és esetleges -csökkentés a megfelelő védőintézkedések alkalmazásával megvalósítható.
De mikor és mit kell tenni?
	Az egyes elemektől a teljes rendszerig – a Festo támogatja partnereit az új előírások szerint is biztonságos
gépek felé vezető úton – megoldásokkal és know-how-val.
A Festo Didactic szerint elméletek és szabványok vannak elegen – most a gyakorlatra van igény. Az alap
biztonsági funkcióktól a diagnosztikai lefedettségig – a Safety tanfolyam során az érdeklődők gyors áttekintést
kapnak az irányelveknek megfelelő biztonságú gépekről és berendezésekről.

Tartalom Jogszabályi háttér áttekintése (Gépirányelv - 2006/42/EG)
		
Szabványok csoportosítása
		Szabványok alkalmazási feltételei
		A vezérlőrendszerek biztonságával összefüggő szerkezeti rendszerek
tervezéséhez kapcsolódó szabványok általános ismertetése
		Az MSZ EN ISO 12100-as szabvány részletes ismertetése, értelmezése
		Az MSZ EN ISO 13849-es szabvány részletes ismertetése, értelmezése
		A 10 biztonsági funkció megvalósításához javasolt Festo megoldások
		SISTEMA program felépítése, használatának kritériumai
		Manipulátor jellegű gépsor kockázatelemzése,
az ehhez rendelt biztonsági funkciók megvalósíthatósága Festo elemekkel
		Biztonsági szint ellenőrzése a manipulátor jellegű gépsornál a SISTEMA programmal
		A biztonsági funkciókat megvalósító elemek és kapcsolások gyakorlati megvalósítása
		
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Felsőfokú pneumatika tanfolyam (P150)
8-16 óra (1-2 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 27.

2014. szept. 26.
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CP100 Szelepszigetek, szelepterminálok

		
Ipari szelepkombinációk és szelepszigetek felépítése, konfigurálása
	A tanfolyam részletesen foglalkozik az iparban használatos szelepkombinációk és
szelepszigetek felépítésével, konfigurálásával. A résztvevők gyakorlatok kapcsán
megismerik a különböző szelepkialakítások előnyeit, kommunikációs lehetőségeit.

Célcsoport Munkájuk során automatizált berendezéseket üzemeltető, karbantartó dolgozók
Tartalom Általános légtechnikai alapismeretek
Pneumatikus elemek csoportosítása
Pneumatikus szelepek áttekintése (típus, jelkép, működés)
Szelepszigetek elektromos vezérlési lehetősége
Szelepek kiválasztása: specifikus kritériumok, ISO szabványok
Egyedi, tömbösített és alaplapos szelepek jellemzői
Szelepszigetek (CPV, CPX, MPA, VTSA) felépítése, karbantartása
CPX paraméterezése, állapotdiagnosztikája
Buszrendszerek
Szelepsziget-konfigurálás

Előképzettség		Alapszintű műszaki és vezérléstechnikai ismeretek
Időtartam 22 óra (3 nap)
Létszám 8-12 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. okt. 28-30.

2014. jún. 18-20.
2014. okt. 29-31.
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Technológia

Pneumatika/elektropneumatika

Pneumatika/elektropneumatika

Technológia

PneuPos Proporcionális pneumatika alapjai
		
Arányos pneumatikus rendszerek gyakorlati alkalmazása és üzemeltetése
	A tanfolyamon a résztvevők megismerkednek a proporcionális pneumatika alapjaival,
az arányos szelepek felépítésével és azok működtetésével, beállításával.
Elsajátítják az arányos pneumatikus rendszerek alkalmazási és üzemeltetési sajátosságait, valamint
szabályozástechnikai ismereteit. Gyakorlatot szereznek az adott alkalmazáshoz megfelelő proporcionálpneumatikus rendszer elemeinek kiválasztásában, paramétereik beállításában. Jártasságot szereznek
az arányos pneumatikus rendszerek összeépítésében, üzembe helyezésében és működtetésében.

Célcsoport Gépkezelők, karbantartók, mérnökök
Tartalom	
Pneumatikus pozícionáló tengelyek és portálrendszerek mechanikus és
villamos oldali felépítése és üzembe helyezése
		 Különböző konstrukciójú megfogók alkalmazástechnikája és szerelése
		 Soft Stop fogalma, alkalmazása
		 A digitális technika felhasználása a nagy teljesítőképességű pneumatikus hajtásszabályozáshoz
		 Numerikus vezérlésű tengely és rendszer programozása
		 Manipulátoros feladatok programozása
		 Együttműködés a kiszolgáló technológiai környezettel
		 Kommunikáció különféle buszrendszereken keresztül
		 Szabályozási paraméterek beállítása és optimalizálása
		 Mozgási paraméterek vizualizálása és tanulmányozása
		 NC-tengelyek hibadiagnózisa
		 VÉSZ-STOP funkció egy- és többtengelyes rendszerekben
Előképzettség		Alapszintű műszaki és vezérléstechnikai ismeretek
Időtartam 2 nap
Létszám 8-12 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Tanfolyami időpontok Igény szerint
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P361 Energia-megtakarítás pneumatikus rendszerekben
		
A sűrített levegő költségének jelentős része megtakarítható
 z energia-megtakarítás napjainkban egyre inkább központi kérdéssé válik. Fontos az energiát felhasználó
A
eszközö, gépek energia-hatékony tervezése és kialakítása, a meglévő gépek folyamatos állapotfigyelése,
fogyasztás számítása és mérése, nyomon követése. Számos lehetőség van az optimalizálásra, melyek ismerete
és alkalmazása elengedhetetlenné válik a hatékony és versenyképes termelés fenntartásához.
	A tanfolyam a sűrítettlevegő-előállításának, elosztásának, előkészítésének és pneumatikus kapcsolásokban
történő felhasználásának optimalizálásával foglalkozik a maximális energia-hatékonyságra fókuszálva.
Számításokkal, mérésekkel pontosan rávilágítunk és kimutatjuk egy rendszer rossz hatásfokát, számszerű
energiapazarlását. A résztvevők módszereket, elveket, gyakorlati alkalmazásokat ismernek meg a
költségcsökkentés lehetőségeire.

Célcsoport Gépkezelők, karbantartók, mérnökök, tervezők, termelésért és gazdálkodásért felelős vezetők.
Tartalom
		
		
		
		
		

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

A sűrített levegő költsége
A szivárgások vesztesége (költsége)
A különböző pneumatikus kapcsolások sűrített levegő felhasználása
A rendszerelemek alul- és túlméretezésének költségei
A megfelelően méretezett (energia-hatékony) kapcsolások
Intézkedések a pazarlás elkerülésére

Alapszintű pneumatika ismeretek
16 óra (2 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok Igény szerint
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Technológia

Pneumatika/elektropneumatika

Hidraulika/elektrohidraulika

Technológia

H511 Bevezetés a hidraulikába
Ipari hidraulika a gyakorlatban
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos hidraulikus és elektrohidraulikus eszközöket,
valamint képessé válnak a gyakorlatban felépíteni és tesztelni az üzemekben használatos hidraulikus
berendezések körfolyamait és hajtásait. A szükséges beállítások, mérések és dokumentálás elvégzésével
megszerzik azt a tudást, ami a magabiztos üzemeltetéshez szükséges.

Célcsoport Munkájuk során hidraulikus berendezések környezetében dolgozók
Tartalom	
Hidraulikus energia előállítása, hidraulikus energiaátalakítók és azok üzemeltetése
Fizikai alapfogalmak és hidraulikus alapszámítások, teljesítmény és hatásfok
Hidraulikus munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása
A végrehajtó elemek: hengerek, hidromotorok, lengőmotorok
Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomásirányítók, tolattyús és ülékes elemek
Mágnesszelepek felépítése és működtetése
Elemtechnikai mérések és mérőkörök
Csővezetékszakaszok, tömlők, olajszűrők
Az elektromos relés vezérlések alapjai
Az elektrohidraulikus berendezéseken alkalmazott érzékelők típusai, használatuk
Néhány speciális gyakorlati alkalmazás
Hidraulikus és elektromos elemek és kapcsolások szabványos jelképrendszerének alkalmazása
Energiatakarékos alkalmazások
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Általános műszaki ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 4-6.
2013. okt. 28-30.

2014. jan. 8-10.
2014. febr. 19-21.
2014. márc. 19-21.
2014. máj. 7-9.
2014. jún. 18-20.
2014. júl. 2-4.
2014. szept. 3-5.
2014. okt. 29-31.
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H521 Hidraulika szerviz
Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés, állásidő csökkentés hidraulikus berendezéseken
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos hidraulikus rendszerek felépítését és
diagnosztikáját, valamint képessé válnak felépíteni és tesztelni az üzemekben használatos hidraulikus,
elektrohidraulikus rendszereket. Az ezeken végzett szisztematikus hibakeresési gyakorlatokkal, paraméter
beállításokkal, mérésekkel céltudatos hozzáállást sajátítanak el.

Célcsoport Munkájuk során hidraulikus berendezéseket üzemeltető, karbantartó dolgozók
Tartalom Hidraulikus tápegységek felépítése, beüzemelése és karbantartása
Tápegység kiválasztása rendszerparaméterek alapján
Szivattyúegységek és jellemzőik, állítható szivattyúk és állítóegységek
Hidraulikus munkaközeg és tisztítása
Egy hidraulikus rendszer veszteségforrásai, veszteségek csökkentése
Hidraulikus rendszerek gazdaságos üzemeltetésének főbb szempontjai
Elővezérelt elemek, speciális elemek szerkezeti felépítése
Csereszabatos elemek (elemkiváltások)
Praktikus gyakorlatok és szisztematikus hibakeresés
Speciális kapcsolások tehertartásra, sebesség- és fordulatszám-állításra
Szabványok és előírások
Hibadiagnosztikai és karbantartási ismeretek elsajátítása az állásidők csökkentése érdekében
A hidraulikus berendezések balesetvédelmi és vagyonbiztonsági ismeretei
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Alapszintű hidraulika ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. aug. 28-30.
2013. nov. 6-8.

2014. febr. 5-7.
2014. ápr. 23-25.
2014. máj. 14-16.
2014. aug 27-29.
2014. nov. 5-7.
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Technológia

Hidraulika/elektrohidraulika

Hidraulika/elektrohidraulika

Technológia

EH611 Bevezetés az elektrohidraulikába
Ipari elektrohidraulika (érzékelés, vezérlés, végrehajtás)
	A résztvevők alaposan megismerik az iparban használatos hidraulikus, elektrohidraulikus eszközöket, valamint
megtanulják az üzemekben használatos, az adott célfeladatokhoz alkalmazható elektrohidraulikus elemek,
vezérlések gyakorlati felépítését és tesztelését. Betekintést nyernek a programozható vezérlők (PLC) világába
és megalapozott tájékozottságot szereznek a legújabb fejlesztési irányokról, trendekről.

Célcsoport Munkájuk során hidraulikus, elektrohidraulikus berendezéseket karbantartó dolgozók
Tartalom	
Összetett elektrohidraulikus rendszerek gazdaságos üzemeltetése
Különleges hidraulikus végrehajtó elemek és vezérlésük
Különleges szelepek, elővezérelt mágnesszelepek, szerelési módok
Méretezés, elemkiválasztás, dokumentálás
Analóg és diszkrét jeladók a hidraulikus rendszerekben
Elektromos építőelemek (jeladók, szenzorok, jelfeldolgozók, programozható vezérlők)
Relés vezérlések tervezése, megvalósítása, beüzemelése
Hidraulikus rendszerek ellenőrzése (sebesség, fordulatszám, erő, nyomaték), áramút-terv, logikai alapfunkciók
Elektrohidraulikus kapcsolások építése, dokumentálása
Energiatakarékos alkalmazások, összehasonlító vezérlések építése
A relés vezérlések kiváltása PLC-vel, PLC-vel vezérelt elektrohidraulikus rendszerek sajátosságai
A proporcionális hidraulika jellemzői
Az elektromos és hidraulikus szabványos jelképrendszer megismerése
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Alapszintű hidraulika ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 18-20.
2013. nov. 20-22.

2014. ápr. 2-4.
2014. szept. 17-19.
2014. nov. 19-21.
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PH711 Bevezetés a proporcionálhidraulikába
Proporcionálhidraulika gyakorlatok
	A tanfolyam részletesen foglalkozik az iparban használatos proporcionálhidraulikus eszközökkel. A gyakorlati
feladatok megoldása során kiemelt hangsúlyt fektetünk a proporcionális hidraulika vezérlő elektronikájának
paraméter beállításaira és beüzemelésére.

Célcsoport	Technikusok, mérnökök, akik munkájuk során proporcionális hidraulikus készülékek
üzemeltetését végzik.
Tartalom Vezérléstechnikai és szabályozástechnikai alapfogalmak
Hidraulikus hajtástechnika, speciális hajtások
Proporcionális szelepek, szerelési módok
Nyomás-távadók, út-távadók, közelítéskapcsolók
	A proporcionális hidraulika elektronikája: egy és többcsatornás erősítők,
alapjelképzők, komparátor kártyák, PID szabályzók
	Proporcionálhidraulikus rendszerek PLC-vel történő adatátviteli és kommunikációs lehetőségei
Kapcsolástechnika, a proporcionális hidraulika jellemzői
	Sebesség és fordulatszám programozott állítása, folyamatosan változó erő és nyomatékállítás
Összehasonlító kapcsolások készítése

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Általános műszaki ismeretek
16 óra (2 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. okt. 17-18.
2013. nov. 21-22.

2014. okt. 16-17.
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Technológia

Hidraulika/elektrohidraulika

PLC technika

Technológia

E311	Programozható vezérlők alapismeretei
PLC programozási gyakorlatok

	Automatizált berendezés PLC nélkül szinte elképzelhetetlen. Ugyanakkor az automatizált berendezéseket
kiszolgáló, működésüket felügyelő operátorok, karbantartók PLC tudása gyakran hiányos. A tanfolyamon
résztvevők elsősorban nem programozni tanulnak, de gyakorlati programozási feladatok megoldásával,
a vezérelt berendezések tesztelésével szerzik meg azt a biztos gyakorlati tudást, amelynek birtokában
szakszerűen és megalapozottan látják el munkahelyi feladatukat.
	A gyakorlatokhoz Siemens (Step7) vagy Festo (FST, CoDeSys) vezérlőket használunk.
A megszerezhető gyakorlati ismeretek egyaránt fontosak a gépészeti vagy villamos
ismeretekkel rendelkezők számára.

Célcsoport PLC vezérlést tartalmazó berendezések mellett dolgozó operátorok, karbantartók
Tartalom A PLC és a vezérelt berendezés elektromos kapcsolata
Bemenetek (érzékelők), kimenetek (végrehajtók), időzítők, számlálók
A számítógép szerepe a programozásban és hibakeresésben
Gyakorló vezérlési feladatok megoldása és tesztelése
A PLC környezetében dolgozók kompetenciahatárai
A szisztematikus hibakeresés módszerei a vezérelt berendezésen
A PLC kommunikációs lehetőségei
Eszközvédelmi és balesetvédelmi ismeretek

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Általános műszaki ismeretek, kezelői szintű számítógépes tudás
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 4-6.
2013. dec. 11-13.

2014. jan. 29-31.
2014. máj. 14-16.
2014. szept. 3-5.
2014. dec. 10-12.
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E322 PLC rendszerprogramozási gyakorlatok

		
Gépállapotok, üzemmódok és hibaelhárítási eljárások

	Az automatizált berendezéseket kiszolgáló, működésüket felügyelő operátoroknak, karbantartóknak tisztában
kell lenniük a lehetséges gépállapotokkal, üzemmódokkal és hibaelhárítási eljárásokkal. A tanfolyamon
résztvevők programozási gyakorlatokon keresztül szerzik meg azt a biztos áttekintést, amelynek birtokában
szakszerűen és megalapozottan látják el munkahelyi feladatukat. A tanfolyamot valódi, PLC-vel vezérelt
elektropneumatikus gyártósor felhasználásával végezzük.
	A megszerezhető gyakorlati ismeretek egyaránt fontosak a gépészeti vagy villamos karbantartók számára.

Célcsoport PLC vezérlést tartalmazó berendezések mellett dolgozó operátorok, karbantartók
Tartalom Automatizált berendezések jellemző üzemmódjai (kézi, lépéses, automata, karbantartó)
Összetett vezérlési feladatok megoldása és tesztelése (pl. alaphelyzet, vészstop, reteszfeltételek, watchdog)
Operátorpanelek funkciói, programozásuk alapjai
A PLC környezetében dolgozók kompetenciahatárai
PLC-vel támogatott hibakeresés módszerei a vezérelt berendezésen
Eszközvédelmi és balesetvédelmi ismeretek

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

PLC alapismeretek (E311 programozható vezérlők alapismeretei)
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 11-13.
2013. dec. 4-6.

2014. febr. 12-14.
2014. jún. 11-13.
2014. szept. 10-12.
2014. dec. 3-5.

		

© Festo Kft. – Minden jog fenntartva. Legfrissebb tanfolyami információ, online jelentkezési lehetőség: www.festo-didactic.hu 29

Technológia

PLC technika

Hajtástechnika

Technológia

ED811 Szervohajtások alapjai

		
Kiválasztás, alkalmazás és üzemeltetés
	A szervohajtások növekvő ipari használata azok felhasználásának alapos áttekintését igénylik.
Az elektromos hajtástechnika tanfolyamon résztvevők elsajátítják a különböző hajtások alkalmazási és
üzemeltetési ismereteit, megtanulják a léptetőmotorok és szervohajtások vezérlésének különbségeit,
megismerik az adott alkalmazáshoz megfelelő hajtás kiválasztási szempontjait, képesek lesznek összeépíteni,
bekapcsolni és beüzemelni az elektromos hajtásokat. Elsajátítják az EMC követelményeknek való megfelelés
paramétereit és a hajtás konfiguráló szoftver használatát. Képesek lesznek azonosítani és elhárítani a fellépő
hibákat, illetve értelmezni a hibakódokat.

Célcsoport Munkájuk során automatizált berendezéseket üzemeltető, karbantartó dolgozók
Tartalom Az elektromos hajtások alapjai
Enkóderek (abszolút, inkrementális)
Motorok (aszinkron, szinkron, AC szervo, DC, léptető)
Vezérlők, mozgásprofilok, pozícionáló hajtások

Előképzettség		Alapszintű elektromos és szenzorika ismeretek
Időtartam 22 óra (3 nap)
Létszám 8-12 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. okt. 2-4.

2014. ápr. 9-11.
2014. máj. 7-9.
2014. okt. 1-3.
2014. nov. 19-21.
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ME100 Automatizált gyártó/szerelősorok diagnosztikája és karbantartási ismeretei
		
Hibafelderítés PLC-vel vezérelt elektropneumatikus gyártósoron
 tanfolyam fókuszában ezúttal nem a PLC, hanem a vezérelt berendezés áll: minden elektromos
A
kapcsolat az érzékelőktől, végrehajtóktól sorkapocsléceken keresztül a PLC csatlakozó felületéig.
A tanfolyamot valódi, PLC-vel vezérelt elektropneumatikus gyártósor felhasználásával végezzük.
A résztvevők nagy biztonságot szereznek az ilyen berendezéseknél jelentkező hibák
felderítésében és elhárításában.
	A résztvevők elsajátítják a problémák okának azonosítására szolgáló néhány szisztematikus és teljes
feltárási módszert. Jártasságot szereznek az FMEA szisztematikus módszer alkalmazásában olyan
helyzetek azonosítására, kockázatuk elemzésére, és lehetőség szerinti megszüntetésére, amik
meghibásodáshoz vezethetnek. Megismerkednek a karbantartási rendszerek történetével;
az alkalmazható karbantartási stratégiákkal.
Célcsoport Munkájuk során automatizált berendezéseket üzemeltető, karbantartó dolgozók
Tartalom Pneumatikus, elektromos alapismeretek megerősítése, kiegészítése
	Pneumatikus végrehajtó elemek, szelepek karbantartása, felújítása,
szerelése kiválasztása, várható élettartama
A PLC és a vezérelt berendezés elektromos kapcsolata
Valódi gyártósor-modulok bemutatása
Járulékos vezérléstechnikai elemek (kijelzők, kezelőfelületek, szenzorok, mágneskapcsolók)
Amit a PLC-ről feltétlenül tudni kell
Ha megáll a gép – hibakeresési gyakorlatok
Hibaelemzés, FMEA
A berendezéshez tartozó dokumentációk felhasználása a hibakeresésben
Eszközvédelmi és balesetvédelmi ismeretek
Karbantartási módok, karbantartási filozófiák, TPM
Állapotfüggő karbantartás az elektro-pneumatikus berendezéseken
Előképzettség		Általános műszaki ismeretek, kezelői szintű számítógépes tudás
Időtartam 22 óra (3 nap)
Létszám 8-12 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. szept. 25-27.
2013. okt. 9-11.
2013. nov. 20-22.

2014. febr. 5-7.
2014. ápr. 2-4.
2014. máj. 21-23.
2014. szept. 24-26.
2014. okt. 8-10.
2014. nov. 19-21.
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Technológia

Mechatronika

Mechatronika

Technológia

Handling Megfogástechnika

		
Anyagmozgatási gyakorlatok mechanikus és vákuumos megfogókkal
		A mechanikus és vákuumos megfogási technika rendkívül elterjedt az automata berendezések anyagmozgatási
funkcióinál (emelés, továbbítás, szétválogatás, pozícionálás). A tanfolyam témája a vákuumos és mechanikus
megfogás a munkadarabok, szerszámok mozgatásához. A vákuum előállítása éppúgy témája a képzésnek,
mint a szívókorongok, szelepek, szenzorok és kiegészítő elemek, a biztonságos átrakás méretezése és a
berendezés-optimalizálási ismeretek. A képzés után a résztvevők képesek lesznek közepes bonyolultságú
megfogástechnikai berendezések összeállítására, beüzemelésére és beállítására.

Célcsoport	Szakemberek, akik vákuumos vagy mechanikus megfogó egységeket tartalmazó berendezéseken dolgoznak
Tartalom	
A vákuum előállításának különböző módjai (vákuumszivattyúk, ejektorok)
		 A vákuumos megfogás előnyei, alkalmazása, vákuumtechnikai mérések és lekérdezések
			Vákuumüzemre alkalmas mágnesszelepek
		 Vákuumos átrakó berendezés felépítése (robotkar végi elemek, egyéb tartozékok, adapterek)
		 Különböző megfogási módok, azok összehasonlítása
		 Az ujjas megfogók választéka, kiválasztásuk
		 A megfogás ellenőrzéséhez használatos érzékelők
			Szívókorongok méretezése és kiválasztása (különböző alakprofilok)
		 Légszükséglet – energiafelhasználás és racionalizálás
		 A munkadarab fizikai tulajdonságainak befolyása a megfogásra
		A gyakorlatokat oktatási célra kifejlesztett automata berendezésen végezzük,
különböző anyagokkal és nagy megfogó-választékkal
Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Alapszintű pneumatika ismeretek
22 óra (3 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. okt. 16-18.

2014. április 23-25.
2014. október 15-17.
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SP1110 Szenzorika
Szenzortechnikai gyakorlatok a hibakeresés és az állásidő csökkentése érdekében
	A gépek minőségi hibáinak és zavarainak elkerüléséhez alapvető fontosságú az aktuális üzemállapotok
folyamatos kiértékelése: üzemi nyomás, munkadarab helyzete, a folyamat lépésének befejezése,
nyersanyagellátás – a szenzorok felhasználási területei igen sokrétűek. Igaz ez mind a bináris, mind
pedig az analóg szenzorokra. A résztvevők betekintést nyernek a különböző szenzorok működésébe,
alkalmazási területükbe és beállításukba, ezáltal képessé válnak az automatizált berendezések magabiztos
üzemeltetésére.

Célcsoport Gyártóberendezéseket és gyártási folyamatokat felügyelő operátorok és karbantartók
Tartalom	Különböző szenzorok bemutatása, működésük ismertetése
Alkalmazási példák bemutatása
Szenzorok adatlapjainak ismertetése
Érzékelők beállításának gyakorlása
Érzékelők elektromos összeköttetése a PLC-vel
Kapcsolási távolság, hiszterézis, környezeti feltételek

Előképzettség
Időtartam
Létszám
Az oktatás jellege

Általános műszaki ismeretek
16 óra (2 nap)
8-12 fő
Tanfolyam

Tanfolyami időpontok 2013. nov 14-15.

2014. márc 6-7.
2014. nov 13-14.
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Technológia

Szenzorika

szervezet

Egy kiváló vállalat
Mi tesz egy vállalatot kiválóvá?
A vevői megelégedettség központba állítása, a vállalati- és a minőségstratégia, a munkavállalói megelégedettség, a hatékony folyamatok, az alkalmazottak
felelős és célirányos kezelése, a feladat-orientált
képzettség, a pozitív üzleti eredmények és a társadalomra gyakorolt pozitív hatás.
Tanácsadóink felkészítik dolgozóit a független és
önálló munkastílus kialakítására, a folyamatok
struktúrálására és javítására, és a minőség melletti
elkötelezettségre.

34 © Festo Kft. – Minden jog fenntartva. www.festo-didactic.hu

© Festo Kft. – Minden jog fenntartva. Legfrissebb tanfolyami információ, online jelentkezési lehetőség: www.festo-didactic.hu 35

Szervezet

SYNCHRO-WS	Synchro Game® –

Termelési folyamatok alakítása „játszva” „Tervezési modell a karcsúsított termelésre”
– Logisztika és az anyagáramlás kialakítása

	Sokszor az elvben kidolgozott szervezési/szervezeti átalakítások nehezen alkalmazhatók a gyakorlatban.
Ilyenkor tanácsos a vállalati realitásoktól eltérni és az elképzeléseket modelleken kipróbáltatni a
munkatársakkal. Mi ezt az ötletet „Tervezési modell a karcsúsított termelésre” névvel láttuk el. Akár a Kanbanszabályozás bevezetése, az átszerelési idők csökkentése vagy a folytonos javítási folyamatok bevezetése (CIP/
KVP) a cél, a karcsúsított termelésre való áttérés sokoldalúsága ábrázolható a tréning keretében.
A résztvevőket egy kiindulási helyzettel szembesítjük, vevői- és üzemgazdasági követelményekkel. Az első kör
a hiányokat fedi fel. Trénereink és tanácsadóink segítéségével elemzik a szállítási nehézségek és az alacsony
termelékenység okait, javítási tervet dolgoznak ki és ezt a második körben alkalmazzák. Az eredmények
javulnak, de még mindig nem felelnek meg a vevők igényeinek. Így tehát következik a harmadik, néha a
negyedik kör.
Célcsoport	
A tréning mindazoknak a vezetőknek és munkatársaknak szól, akik az üzemi gyakorlatban a termelési
folyamattal találkoznak
Tartalom A készlet minimalizálása a magasabb termelékenység érdekében
A húzó (pull) termelésirányítási rendszer elve
A klasszikus termelésirányítási módszerekkel szembeni előny

Szervezet

A húzó termelésirányítási eljárások módozatai és funkciói
Az eljárások alkalmazási lehetőségei
A klasszikus húzó-elv: Kanban
Gyakorlati alkalmazás egy gyártási modellen
Állandó javulási folyamatok (CIP/KVP) a tervezési modell keretében
Útmutató 	Amennyiben tervezik a húzó termelésirányítási rendszer bevezetését a vállalatánál,
első lépésként ezt a tréninget ajánljuk.
Előképzettség 		Nem szükséges
Időtartam 1 nap
Létszám 		14-18 fő
Az oktatás jellege Workshop

Tanfolyami időpontok Igény szerint
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Szervezet

OFFICE LEAN	OFFICE LEAN Workshop

Karcsúsított irodai ügyintézés modellezése

	
	A workshop az egész folyamatot a játék, a konzultáció és a tanulás kombinálásával teszi könnyebbé. Instruktor
segíti és motiválja a csapatot, hogy a játék ösztönző legyen és jó hangulatban teljen.

Célcsoport Irodai szolgáltató területek (pénzügy-controlling, termelés-karbantartás, logisztika)
munkatársai, csoport- és középvezetői

Szervezet

Tartalom E
 nnek a Lean workshop-nak az a célja, hogy megismertesse a Lean alapelveit és a különböző Lean eszközöket
egy oktató és inspiráló folyamaton keresztül. A résztvevőknek lehetőségük nyílik rá, hogy megtapasztalhassák
a különböző Lean eszközök a valódi irodai ügyintézésre gyakorolt hatását.

Előképzettség 		Nem szükséges
Időtartam 1 nap (8 óra)
Létszám 6-11 fő
Az oktatás jellege Workshop

Tanfolyami időpontok Igény szerint
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emberek

Kihozzuk a legjobbat
A közösségi szellem és a hatékony kapcsolatok
kulcsfontosságúak a szervezet sikeréhez.
A jövőben mind a vezetőknek, mind az alkalmazottaknak szükségük lesz arra, hogy ne csak műszaki
ismereteiket, hanem kapcsolatteremtő képességeiket is folyamatosan fejlesszék.
Egyre inkább fontossá válik a bonyolult helyzetek
megoldása, a csapatmunka és a változási folyamatok hatékony kezelése. A Festo segít Önnek abban,
hogyan lehet pozitívan megtervezni egy folyamat
minden szintjét annak érdekében, hogy átfogóan
sikeres megoldást érjen el.
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Képzési tanácsadás

KOP6		Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A termelésben dolgozó műszakiak kompetencia-felmérése, továbbképzési program összeállítása

 kiélezett versenyhelyzetben lévő termelőcégek számára a folyamatos műszaki fejlesztés, a termelés
A
hatékonyságának növelése mellett különösen fontos a műszaki dolgozók állandó továbbképzése.
A termelésben dolgozó munkatársak kiterjedt felmérésen alapuló rendkívül hatékony oktatási modulok
kidolgozásával, és lebonyolításával segítjük a humánpolitikai és műszaki vezetők munkáját.

Célcsoport Valamennyi műszaki dolgozó az automatizált gépsor környezetében
A projekt elemei	Ingyenes elemek
	Helyszíni 2-3 napos látogatás, aminek célja a termelés megismerése, valamint a műszaki kollégákkal
(üzemmérnökök, karbantartók, operátorok) folytatott személyes, felmérő jellegű beszélgetés.
	A felmérés eredményének átadása, továbbá a felmérés alapján személyekre, csoportokra szóló speciális
tartalmú képzési terv kialakítása.
	A javasolt oktatási modulok közül egy kísérleti képzési modul kiválasztása.
Fizetendő elemek
A kiválasztott képzés végrehajtása.
Néhány hét után az oktatott csoport munkájának közös értékelése.
Az eredmények ismeretében döntés a képzés folytatásáról.

Résztvevők	Helyszíni felmérés alapján a műszaki és HR vezetőkkel közösen kiválasztott műszakiak csoportja
Időtartam Csoportonként maximum 20 óra (3 nap)
Létszám Csoportonként maximum 15 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Tanfolyami időpontok Igény szerint

Emberek
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Tudásszint-felmérés

OP5	Előzetes tudásszint-felmérés

Az operátori munka hatékonyságának növelése műszaki képzéssel

 z operátorok munkavégzéséhez kapcsolódó alapvető, gyakorlati műszaki ismeretek (pneumatika,
A
villamosság, érzékelők, biztonságtechnika) fejlesztése, a minőségi munkavégzés felelősségének növelése,
a szükséges kompetenciatudat erősítése, valamint a megszerzett tudás átadásának képességére való
felkészítés. A megbízható, de passzív munkavégzők a termelési folyamat, a felhasznált eszközök intelligens
„szenzoraivá” válnak, melynek hatására csökken a meghibásodásból adódó gépleállás, a hibás beállításokból,
eszközök kifáradásból adódó selejt, továbbá az operátoktól származó hasznos, termelést gyorsító, minőséget
javító, költségcsökkentő ötletek megjelenése várható.
	További fontos cél a gyártási folyamat során az átállási idők és a karbantartók leterheltségének csökkentése.

Célcsoport Az automatizált gépsoron dolgozó, a termelés hatékonyságát leginkább befolyásoló operátorok
A projekt elemei	Ingyenes helyszíni látogatás, aminek célja a termelés megismerése, valamint
az operátorokkal folytatott személyes, felmérő jellegű beszélgetés.
	A karbantartókkal, műszaki vezetőkkel valamint a humánpolitikai munkatársakkal
közösen kialakított speciális tartalmú és időbeosztású operátori oktatási terv elkészítése.
A kiválasztott operátori csoport képzése (pilot projekt).
Néhány héttel később az oktatott csoport munkájának közös értékelése.
A eredmények ismeretében döntés a képzés folytatásáról.

Résztvevők	Helyszíni felmérés alapján a műszaki és HR vezetőkkel közösen kiválasztott műszakiak csoportja
Időtartam Csoportonként maximum 20 óra (3 nap) – a termelést nem hátráltató időben
Létszám Csoportonként maximum 15 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Emberek

Tanfolyami időpontok Igény szerint
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Módszertan

TTT111		Train-the-Trainer
Módszertani képzés műszaki oktatók részére
Ismeretek vagy képzési kompetenciák átadásakor nem kizárólag szakmai tudásra, hanem a tanítási
módszertan ismeretére is szüksége van.
	A 2 modulos tanfolyam során a résztvevők elsajátíthatják az ismeretek átadásának világos és vonzó módját,
a tanulási motiváció növelésének lehetőségeit, ezekkel is segítve az ismeretek hatékony befogadását és
alkalmazását. A Train-the-Trainer tanfolyam olyan módszertannal és fontos tudnivalókkal ismertet meg,
amelyek lehetővé teszik, hogy a képzési célok professzionális és minőségi módon valósuljanak meg.
	A résztvevő a tanfolyam során megismeri a műszaki képzést vonzóvá tevő kreatív technikákat, elsajátítja a
legfontosabb ismeretátadási módszereket, és képes lesz a résztvevők igényeihez alakítani a képzés tartalmát,
képessé válik hatékonyan kommunikálni a résztvevőkkel, megismeri az értékelési szabályokat, a képzés
tartalmát egyértelmű és megfelelő módon tudja strukturálni.
Célcsoport Iskolai tanárok, tanműhely szakoktatók
Tartalom	
	A z oktatás elmélete és képzési módszerek
		 Kompetencia alapú képzés, képzési célok és oktatásszervezés
		 A tanulás pszichológiája
		 Bonyolultabb tananyagok módszertanilag történő leegyszerűsítése
		 Tanítási és tanulási módszertan
		 A haladási ütem ellenőrzése
		 Aktív figyelés és kérdésfeltevések
		 Visszajelzés adása és fogadása
	

Időtartam	2 x 3 nap, néhány hónap szünettel a két modul között,
lehetővé téve a tanfolyami munka előkészítését, valamint gyakorlását.
Létszám Csoportonként maximum 15 fő
Az oktatás jellege Tanfolyam

Emberek

Tanfolyami időpontok Igény szerint
Tanfolyam helyszíne Festo Didactic Központ / Németország
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Festo Akadémia
Gépipari Automatizálási szakmérnök
Posztgraduális képzés

A Festo és a gödöllői Szent István Egyetem
együttműködésében szakmérnöki képzés indul
2014 elején az egyetemen

Mechatronika tanműhely a Festo-tól
Fókuszban a tanműhelyek létesítésének,
fejlesztésének támogatása
Előnyök:
- Moduláris, skálázható oktatási eszközök
- Elismert tananyag és módszertan
- Ingyenes oktatói képzések
- Folyamatos támogatás
Hogyan vezessék be a szakmába a tanulókat úgy, hogy már
az első munkába álláskor kollégákként kezelhessék őket?
Fontos cél, hogy a szakképzés olyan jó képzett diákokat
„termeljen”, akik a versenyszféra számára megfelelő
mennyiségű és minőségű munkavállalót jelentenek.
Napjaink egyik sarkalatos témája, hogy vissza kell adni a kétkezi
munka becsületét, helyre kell állítani az értékteremtő munka
rangját. Az iparvállalatoknak valódi szaktudásra, felkészültségre
van szüksége. A gazdaság jól képzett szakmunkásokat igényel.
Valóban kezelhetetlen mennyiségű berendezés és nagy hely
szükséges ehhez? Másképpen kifejezve: óriási beruházással
oldható csak meg a feladat?

A modulokból összeállított gépsor egyes állomásai különböző
szempontok szerint választhatók ki, attól függően, hogy
az iparvállalatok milyen speciális területeken (csomagolás,
alkatrészgyártás, élelmiszeripar, vegyipar, autóipar stb.) végzik
tevékenységüket és ehhez milyen szakemberek képzését tűzték
ki célul.
Amennyiben saját tanműhelyük vagy együttműködő partneriskolájuk oktatótermének fejlesztését tervezik, szívesen
segítünk az igényelt képzési céloknak megfelelő eszközrendszer
összeállításában, akár a tanműhely tervezési fázisától kezdve.
Természetesen mindez a cég telephelyén is létrehozható.
A cégek szakoktatói térítésmentesen vehetnek részt
a Festo tanári képzésein.

A Festo válasza erre a problémára a Festo Didactic moduláris
oktató berendezése (MPS® – Modular Production System),
melyet éppen e képzési feladat optimális megoldására
fejlesztettek ki. E termelő-berendezés modell segítségével
az elektromos és gépész karbantartók, gépbeállítók egyaránt
oktathatók.

A Global
Partner of

international
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Oktatószoftverek
FluidSIM® 5
Új, hibrid szimulációs rendszer, mely támogatja több technológia egyidejű használatát
(pneumatika, hidraulika, elektronika)
A sokoldalú szoftver csomag
A FluidSIM kísérletezésre, valós idejű szimulációra, és tanfolyamokra történő felkészülésre is alkalmas. Ugyanakkor virtuális
moduláris irányítási rendszerként is használható, és különböző
tanulási koncepciókba is integrálható. Az 5-ös verzió kiemelkedő
dinamikus szimulációval rendelkezik, sok új alkotóelemet és haladó oktató anyagot tartalmaz. Variálható hálózati licenszek vagy
interneten keresztül történő szoftveraktiválás.

• Windows funkciók
Drag&drop, másolás&beillesztés, tartalomérzékeny menük,
szöveg és grafikus elemek Word és PowerPoint-ba történő beágyazása. Nyomtatási kép, minden formátumban történő kalibrálás és nyomtatás. Integrált diavetítés: alap áramkörök, animált
metszeti nézetek, útmutatók. Sokféle Windows-kompatibilis kép
és multimédia file formátum támogatása. Integrált pneumatika
és hidraulika alapismeretek videó CD-n.

Dinamikus szimuláció
Az új szimulátor, melynek riválisai sokkal drágább professzionális
programokban találhatóak meg, lehetővé teszi a dinamikus effektek szimulációját úgymint felépítés, tehetetlenség, gyorsulás,
tapadási és csúszási súrlódás. Lehetővé teszi szabályozott vagy
vezérelt rendszerek szimulációját 100 kHz-ig. Beavatkozás joystick-kel is lehetséges. Beépített virtuális oszcilloszkóppal rendelkezik.
Áramkör diagram létrehozása
Naprakész komponens könyvtárral rendelkezik a DIN ISO 1219 és
DIN EN 81346-2 szabványoknak megfelelően. Az összes alkatrész
világosan strukturált rendszerben található. A továbbfejlesztett
szelep-konfigurátor mellett flexibilis henger konfigurátor is rendelkezésre áll.
Ipari igények figyelembevételével
A szoftver lelke a GRAFCET – az
új grafikus leírónyelv, leírónyelv,
amely leírja a vezérlőrendszer
vagy a folyamat logikus viselkedését és működését – tekintet
nélkül a szoftver/hardver műszaki
kivitelére.

• A nyomás-felépülés és áramlási sebesség, áramerősség és
feszültség kiszámítása.
• Karakterisztikai adatok figyelembe vétele a szelepekben történő
nyomáscsökkenés kiszámításánál realisztikus (életszerű) kapcsolási idők.
• A dugattyú gyorsulásának és sebességének kiszámítása a tehetetlenség, a tapadási és a csúszási súrlódás, a szivárgás és a
véghelyzet csillapítás figyelembevételével.
• Digitális technológia a Siemens LOGO!Soft rendszerrel összhangban. Proporcionális és vezérelt rendszer technológia.

Lehetővé teszi a DIN EN 60848 szabványnak megfelelő GRAFCET
tervek létrehozását. Szimulációs módban lehetőség van az eredmények lépésről lépésre történő megfigyelésére és ellenőrzésére.
Professzionális CAD-rendszer funkciókkal. Felhasználóbarát projektvezetés. Elemek egymáshoz igazítása rajzolás közben.
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Bevezetés a pneumatikába
P111, cikkszám: 12192643
A tanfolyami jegyzet részletesen foglalkozik
az iparban használatos pneumatikus eszközökkel, gyakorlati példákon keresztül mutatja be
az üzemekben használatos kapcsolásokat,
azok tesztelését és szükséges beállításaikat.

Pneumatika szerviz
P121, cikkszám: 12216125
A tanfolyami jegyzet az iparban használatos
elektropneumatikus berendezések pneumatikus, elektromos vezérlési módjaival foglalkozik. Ismerteti a korszerű építőelemeket, azok
szerelési, huzalozási, karbantartási teendőit.
Foglalkozik különféle hibakeresési, hibafeltárási
lehetőségekkel.

Bevezetés az elektropneumatikába
EP211, cikkszám: 12192644
A tanfolyami szakkönyv részletesen foglalkozik
az iparban használatos elektropneumatikus eszközökkel. Bemutatja a leggyakrabban használt
szenzorokat és használatukat, valamint betekintést nyújt a PLC-k világába.
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Szenzorika
SP1110, cikkszám: 12205702
A gépek minőségi hibáinak és zavarainak elkerüléséhez alapvető fontosságú az aktuális üzemállapotok folyamatos kiértékelése: üzemi nyomás,
munkadarab helyzete, a folyamat lépésének
befejezése, nyersanyagellátás – a szenzorok felhasználási területei igen sokrétűek. A könyv áttekintést ad a szenzorok működéséről, alkalmazási területeikről és beállítási lehetőségeikről.

Bevezetés a hidraulikába
H511, cikkszám: 12191898
A tanfolyami jegyzet részletesen foglalkozik
az iparban használatos hidraulikus és elektrohidraulikus eszközökkel. Gyakorlati példákon
keresztül mutatja be az üzemekben használatos
hidraulikus berendezések körfolyamatait és
hajtásait.

PLC alapismeretek
E311, cikkszám: 12237804
PLC
alapismeretek
E311
(E322)
(E350)
(ME100)

A tanfolyami jegyzet betekintést nyújt a vezérléstechnika alapfogalmaiba. Bemutatja a PLC-k
felépítését és ismerteti a PLC-programozás valamint a folyamatkövető vezérlések alapjait.

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
Hotline: 36 1 250 0055
Fax:
36 1 250 1593
E-mail: info_hu@festo.com
Internet: www.festo.hu
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A PLC programozás alapjai
CoDeSys v2.3, cikkszám: 12266297
A PLC
programozás
alapjai
CoDeSys v2.3
E311
(E322)
(ME100)

A tanfolyami jegyzet betekintést nyújt a vezérléstechnika alapfogalmaiba. Bemutatja a PLC-k
felépítését és ismerteti a PLC-programozás
valamint a folyamatkövető vezérlések alapjait
a CoDeSys v2.3 környezetben.

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
Hotline: 36 1 436 5100
E-mail: hotline_hu@festo.com
Fax:
36 1 250 1593
E-mail: info_hu@festo.com
Internet: www.festo.hu

Gépbiztonsági irányelvek
Safety, cikkszám: 12266298
Gépbiztonsági
irányelvek
Safety

A gép- és berendezésgyártás számára a
2006/42/EG irányelv azt jelenti, hogy az alapvető kockázatelemzés és esetleges -csökkentés a
megfelelő védőintézkedések alkalmazásával
megvalósítható.

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
Hotline: 36 1 436 5100
E-mail: hotline_hu@festo.com
Fax:
36 1 250 1593
E-mail: info_hu@festo.com
Internet: www.festo.hu

Szervohajtások alapjai
ED811, cikkszám: 12266299
Szervohajtások
alapjai
ED811

A szervohajtások növekvő ipari használata azok
felhasználásának alapos áttekintését igénylik.
A tankönyv tárgyalja a különböző hajtások
alkalmazási és üzemeltetési ismereteit, a léptetőmotorok és szervohajtások vezérlésének
különbségeit.

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
Hotline: 36 1 436 5100
E-mail: hotline_hu@festo.com
Fax:
36 1 250 1593
E-mail: info_hu@festo.com
Internet: www.festo.hu
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Energia-megtakarítás
pneumatikus rendszerekben
P361, cikkszám: 12266300
Energiamegtakarítás
pneumatikus
rendszerekben
P361

Az energia-megtakarítás napjainkban egyre
inkább központi kérdéssé válik. Termelővállalatoknál, vagy akár kisüzemi környezetben is
fontos az energiaforrások és energia-előállító
rendszerek körültekintő méretezése és kiválasztása, mert a pazarlás közvetlen negatív hatással
van a termelési költségekre.

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
Hotline: 36 1 436 5100
E-mail: hotline_hu@festo.com
Fax:
36 1 250 1593
E-mail: info_hu@festo.com
Internet: www.festo.hu

Licenszfeltételek
Egyéni felhasználói licensz – 5.700,- Ft / példány
• Magánszemélyek számára személyes,
otthoni használatra (szakkönyvként) javasolt.
• PDF-formátum, feladatlap-sorok nélkül.
• Csak elektronikus úton vásárolható.
Osztálytermi licensz – 90.000,- Ft / 2 x 12 + 1 példányos csomag
• Oktatási intézmények számára javasolt osztálytermi használatra.
• Nyomtatott tankönyv.
• Feladatlap-sorok és megoldások*.
• Tanári kézikönyv*.
• Egy felhasználási hely (osztály vagy tankör).
Intézményi licensz – Az árról kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.
• Oktatási intézmények vagy vállalatok számára.
• Több felhasználási hely párhuzamosan.
• Nyomtatott és elektronikus változat.
• Feladatlap-sorok és megoldások*.
• Tanári kézikönyv*.
• Igény szerint több nyelven.
• Tanári továbbképzés.
Tanfolyam megrendelése esetén a tankönyvek és
a feladatlap-sorok átadását a tanfolyami díj tartalmazza!
A tartalom- és árváltozás jogát a Festo Kft. fenntartja.
* kiadástól függően
Tankönyveinket megrendelheti a rita_zundel@festo.com e-mail címen.
Megrendelését az e-mail kézhezvételét követően visszaigazoljuk.
A tankönyvek árai tartalmazzák az áfát.
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Csillaghegyi úti irodánk megközelítése

Festo Kft. / Didactic
1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.
Telefon: (36-1) 436 5111
Fax:
(36-1) 436 5101

Didactic vezető
Németh Attila
Telefon: (36-1) 436 5161
e-mail:
attila_nemeth@festo.com
Didactic munkatársak
Sabry-Zundel Rita
Telefon: (36-1) 436 5158
e-mail:
rita_zundel@festo.com
Raptis Dimitrios
Telefon: (36-1) 436 5156
e-mail:
dimitrios_raptis@festo.com
Siszer Tamás
Telefon: (36-1) 436 5155
e-mail:
tamas_siszer@festo.com
Szabó Norbert
Telefon: (36-1) 436 5157
e-mail:
norbert_szabo@festo.com

A szitakötő bármilyen irányban képes manőverezni, lebegni a levegőben,
és siklani anélkül, hogy szárnyai összeütődnének. Két pár szárnyát egymástól függetlenül tudja mozgatni, ami lehetővé teszi a lassulást, a hirtelen fordulást, a hirtelen felgyorsulást vagy éppen a hátramenetet. A Festo
BionicOptere ultrakönnyű repülő tárgy, olyan, mint egy helikopter, egy
repülő és egy vitorlázó repülő kombinációja. Szabályozott a szárnycsapások gyakorisága, az egyes szárnyak csavarodása és mind a négy szárny
kilengése. A szárnyak külön-külön irányíthatók, ezért gyakorlatilag bármilyen irányban képes mozogni. A repülés során az intelligens mozgásvezérlő biztosítja a stabil repülést beltéri és kültéri használat során egyaránt.
Magas szinten integrált, komplex rendszer, ennek ellenére könnyedén
irányítható, akár egy okos telefonról is. A szárnycsapások gyakoriságát,
a magasságot és a szöget a szoftver és az elektronika vezérli, a pilótának
csak kormányoznia kell a „robot szitakötőt”.
További információ: www.festo.com/bionic

Amennyiben azt szeretné tudni, hogy az adott tanfolyam várhatóan indul-e, kérjük, keresse munkatársainkat!
Jelentkezéseket a megjelölt maximális létszám erejéig tudunk fogadni.

2013/03/TF

Aktuális képzéseinket mindig megtalálhatja a www.festo-didactic.hu portálon.
A „Következő 60 nap tanfolyamai” címszó alatt nemcsak a közeljövőben induló tanfolyamok dátumát
tekintheti meg, hanem közvetlenül is elérheti az adott tanfolyam leírását és tematikáját.

