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Szanowni Państwo,

   Gliwice

Serdecznie zapraszamy!

Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.

Program warsztatu: 

 ○

 

 

 

 

 

Bezpłatny warsztat szkoleniowy

  

Konfiguracja i uruchomienie funkcji bezpieczeństwa 

w napędach SINAMICS

17.11.2017

Funkcje bezpieczeństwa to stały składnik aktualnie uruchamia-

nych systemów sterowania. Ponieważ najczęściej źródłem 

zagrożenia dla personelu obsługi maszyny jest ruch, za który 

odpowiedzialne są napędy dlatego też pożądana jest znajo-

mość, ale również umiejętność wykorzystania funkcji bezpie-

czeństwa dostępnych w nowoczesnych napędach.

Kontynuując nasz cykl bezpłatnych warsztatów, tym razem 

wspólnie z firmą SIEMENS, pragniemy zaprosić Państwa na 

warsztat poświęcony bezpieczeństwu maszyn skupiający się na 

wykorzystaniu funkcji bezpieczeństwa dostępnych w napędach.

W czasie tego warsztatu uczestnicy uzyskają komplet informacji 

pozwalający na przeprowadzenie procesu oceny ryzyka, dobór 

komponentów realizujących funkcje bezpieczeństwa, ich 

implementację oraz uruchomienie w oparciu o napędy 

SINAMICS V90 oraz SINAMICS G120.

Wprowadzenie do dyrektywy maszynowej oraz odpowiednich 

norm

Ocena ryzyka na bazie przykładowej maszyny do cięcia profili 

metalowych

Dobór odpowiedniego systemu bezpieczeństwa z wykorzysta-

niem Safety Integrated

Omówienie rozwiązań firmy SIEMENS w zakresie Safety

Ewaluacja zaproponowanego systemu bezpieczeństwa z 

wykorzystaniem Safety Evaluation Tool

Uruchomienie funkcji bezpieczeństwa STO oraz SLS z wykorzy-

staniem napędów SINAMICS V90 oraz SINAMICS G120C/G120

Testowanie funkcji bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie 

procedury Acceptance Test

Omówienie zasobów i materiałów przyśpieszających pracę z 

rozwiązaniami Safety udostępnianych przez SIEMENS
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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 17 listopada, PIĄTEK Hotel Modrzewiowy Dwór, ul. Mazowiecka 44

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:

Bezpłatny warsztat szkoleniowy

  

Konfiguracja i uruchomienie funkcji bezpieczeństwa 

w napędach SINAMICS
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