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INTEX przy współpracy ze stowarzyszeniem PROFIBUS PNO 
Polska oraz firmami SIEMENS, TURCK, Pepperl+Fuchs, ifm 
electronic i Balluff ma przyjemność zaprosić Państwa 
na bezpłatny warsztat szkoleniowy poświęcony IO-Link   
– nowoczesnego standardu komunikacyjnego dla 
inteligentnych czujników i elementów wykonawczych. 

27.10.17 Rzeszów

Bezpłatny warsztat szkoleniowy

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.

Celem warsztatu jest dostarczenie użytkownikom oraz 
integratorom systemów automatyki technicznych podstaw, 
przedstawienie produktów i rozwiązań oraz przykładowych 
aplikacji z zastosowaniem technologii IO-Link.

Program warsztatu:

Standard IO-Link w organizacji  
PROFIBUS&PROFINET International 
Dariusz Germanek, PROFIBUS PNO Polska 

Przedstawienie konsorcjum IO-Link

Wprowadzenie do IO-Link 
Artur Szymiczek, INTEX 

Technologia IO-Link, korzyści z zastosowania,  
integracja ze systemem sterowania, FAQ

Praktyczne zastosowanie technologii  
IO-Link w maszynie pakującej 
Grzegorz Bratek, SIEMENS

Przegląd wybranych aplikacji opartych o IO-Link

Przykład uruchomienia aplikacji  
z czujnikami IO-Link na bazie koncepcji Y  
Bartosz Dudziński

Kompletne rozwiązanie dla Industry 4.0 

IO-Link w przemyśle 4.0  
Marcin Olszowy, Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.

Technologia komunikacji pomostowej SmartBridge

Inteligentne moduły i urządzenia IO-link  
Bartłomiej Besz, TURCK

Przykłady wykorzystania technologii FLC

Interfejs IO-Link w rozproszonych systemach I/O 
oraz systemach bezpieczeństwa 
Daniela Oszczęda, Balluff

Moduły I/O z interfejsem IO-Link, połączenia  
bezprzewodowe, systemy identyfikacji,  
inteligentne kolumny sygnalizacyjne

Parametryzacja i uruchomienie aplikacji 
z zastosowaniem IO-Link 
Artur Szymiczek, INTEX

Praktyczna demonstracja
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Zgłaszam udział w warsztacie szkoleniowym (prosimy wypełnić jeden formularz dla każdego uczestnika):

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z rejestracją uczestników spotkania 

oraz reklamą kolejnych spotkań organizowanych przez firmę INTEX

Rzeszów 27 października, PIĄTEK     Hotel Prezydencki, Podwisłocze 48, Rzeszów

Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatny warsztat szkoleniowy

W czasie spotkania przewidziane są przerwy kawowe. Zakończenie planowane jest na godz. 15∶00.
Tylko potwierdzenie zgłoszenia przez INTEX oznacza przyjęcie zgłoszenia 

i zapewni możliwość udziału w warsztacie.

Warsztat rozpoczyna się o godz. 9∶00. 

UWAGA: Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

PANI/PAN

FIRMA

TEL.

E-MAIL

INTEX Sp. z o.o., ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice

Tel.: 32 230 75 16                    Fax: 32 230 75 17

intex@intex.com.pl                 www.intex.com.pl

PO WYPEŁNIENIU 
prosimy o przesłanie formularza faksem lub e-mailem do:


	Pani/Pan: 
	Firma: 
	Telefon kontaktowy: 
	E-mail: 


