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INTRO TIA
SIEMENS SIMATIC S7‑1200/1500

Cel szkolenia

Kurs stanowi unikalne połączenie oferty szkoleniowej ze sprzętową. Uczestnik otrzymuje zestaw w postaci CPU 1212C (DC/DC/DC)
wraz z oprogramowaniem STEP 7 BASIC V13 oraz szkolenie wprowadzające do systemu SIMATIC S7-1200. Wybór tego pakietu stanowi

doskonałe rozwiązanie dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze sterownikami najnowszej generacji firmy SIEMENS. Zdobyta
wiedza pozwoli na samodzielną parametryzację połączenia ze sterownikiem, jego konfigurację go oraz tworzenie prostych aplikacji.
Ukończenie szkolenia stanowić będzie dla uczestnika solidną podstawę do kontynuacji samodzielnej nauki nad nabytym produktem

oraz rozwijania swoich umiejętności w zakresie SIEMENS SIMATIC S7-1200.

Atuty szkolenia

Najwyższe standardy jakości

Gwarancja profesjonalizmu

Idealne warunki do nauki

Startuj od razu

Doskonałe możliwości rozszerzenia
wiedzy

Szkolenie zgodnie ze wszystkimi
standardami INTEX

Cena katalogowa: 0.00 zł netto

Czas trwania

15 godz. / 2 dni

Godziny trwania zajęć

pierwszy dzień 9:00-16:00
drugi 8:00-16:00

Zalecenia

Biegła znajomość obsługi
komputera w systemie MS-
WINDOWS oraz praktyczna

znajomość stykowych układów
sterowania.
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Terminy szkolenia

Aktualnie nie ma zdefiniowanych terminów dla tego szkolenia.
Jesteś nim zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Zadzwoń by otrzymać ofertę dla Ciebie

Małgorzata Dymarczyk +48 664 441 924

Program szkolenia

Przegląd rodziny sterowników SIEMENS SIMATIC
S7-1200/1500: jednostki centralne, moduły
sygnałowe i komunikacyjne, dedykowane panele
operatorskie

Platforma TIA Portal, oprogramowanie STEP7 oraz
WinCC: funkcjonalność aplikacji, tworzenie i
zarządzanie projektem, funkcje dokumentacyjne

Konfiguracja sprzętowa sterownika S7-1200/1500,
parametryzacja CPU i modułów sygnałowych,
konfiguracja interfejsu IP

Połączenie pomiędzy sterownikiem, a
programatorem: dostępne możliwości, konfiguracja
interfejsu programatora, diagnostyka
występujących problemów

Dostęp do obszarów pamięci w sterownikach
SIMATIC S7-1200/1500: zmienne procesowe (we/wy)
i wewnętrzne, zasady adresacji zmiennych

Tworzenie programów sterowania w językach
LAD/FBD: zapis operacji logicznych, wykorzystanie
układów czasowych



3Karta informacyjna | stan na 09.04.2019

1

szkolenie w ramach którego
dostajesz sterownik z

oprogramowaniem w cenie!

82%

uczestników przedłuża szkolenie
o kolejne 3 dni ukańczając

zarazem szkolenie TIA
Podstawowy

94%

uczestników uznało to szkolenie
jako idealne wprowadzenie do

samodzielnej pracy ze
sterownikiem SIEMENS SIMATIC

S7-1200

5

lat doświadczenia w szkoleniach
z TIA Portal

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

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

Tel: +48 32 230 75 16
Fax: +48 32 230 75 17

Odwiedź nasz profil:

INTEX Sp. z o.o. NIP 631-000-88-84, Zarej. pod nr KRS 0000134132
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 200.000 PLN.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 21 1240 1343 1111 0000 2337 5017

Statusy Approved Partner firmy SIEMENS Automation and Drives
oraz Centrum Szkoleniowego SIEMENS dla technologii
komunikacyjnych PROFIBUS, PROFINET, AS-i, OPC.

Akredytacje PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL
Competence Center jako pierwsze i jedyne w kraju,
PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL Training Center jako
trzecie na świecie.

Członkostwo w Stowarzyszeniu PROFIBUS PNO Polska
od początku jego powstania.

Certyfikat zarządzania jakością według normy PN-EN ISO
9001:2009 w zakresie projektowania i organizacji szkoleń z
zakresu automatyki przemysłowej

Akredytacja i wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
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