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Szanowni Państwo,

INTEX przy współpracy z firmą SIEMENS ma przyjemność 

zaprosić na bezpłatny warsztat szkoleniowy poświęcony 

wykorzystaniu napędów SINAMICS V20/V90/G120 oraz 

sterowników SIMATIC S7-1200/1500 w automatyzacji maszyn.

Uczestnicy warsztatu poznają od strony praktycznej sposób 

konfiguracji i wykorzystania obiektów technologicznych 

dedykowanych do obsługi osi napędowych dostępnych 

dla SIMATIC S7-1200 oraz SIMATIC S7-1500 w środowisku TIA 

Portal oraz zagadnienia związane z doborem, konfiguracją  

oraz uruchomieniem napędów SINAMICS G oraz SINAMICS V.

W czasie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 

z przekształtnikami częstotliwości SINAMICS V20, 

SINAMICS G120C oraz nowym napędem serwo SINAMICS V90.

14.02.17   Gliwice

Serdecznie zapraszamy!

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

Program warsztatu: 

 ○ Przedstawienie napędów SINAMICS, podział na rodziny  
V, G, S. Ogólna charakterystyka poszczególnych rodzin  
z przyporządkowaniem do konkretnych typów aplikacji, 

 ○ Automatyzacja transportera z wykorzystaniem SINAMICS V20 
oraz SIMATIC S7-1200 ze sterowaniem przez wejścia cyfrowe,

 ○ Automatyzacja transportera z wykorzystaniem SINAMICS G120C 
oraz SIMATIC S7-1200 ze sterowaniem przez PROFINET,

 ○ Uruchomienie podajnika obrotowego w oparciu o SINAMICS 
V90 oraz S7-1200 z wykorzystaniem wejść cyfrowych  
oraz funkcji pozycjonowania IPos,

 ○ Wykorzystanie obiektów technologicznych dostępnych  
dla SIMATIC S7-1500 do automatyzacji stołu obrotowego  
w oparciu o SINAMICS V90 i komunikację PROFINET,

 ○ Dobór napędów standardowych oraz napędów serwo 
SINAMICS V90 do aplikacji – praktyczne wskazówki.

Bezpłatny warsztat szkoleniowy
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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

Formularz zgłoszeniowy

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.

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

Gliwice 14 Luty, WTOREK     w Centrum Szkoleniowym INTEX ( https://www.intex.com.pl )

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:
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