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PODSTAWOWY PANELE WINCC TIA ONLINE
SZKOLENIA ONLINE

Cel szkolenia

Uczestnicy po ukończeniu szkoleń PODSTAWOWY PANELE WINCC TIA oraz ZAAWANSOWANY PANELE WINCC TIA zdobędą
umiejętności, które pozwolą im na samodzielne tworzenie lub modyfikację projektów wykorzystujących w pełni możliwości paneli
SIMATIC HMI serii Basic, Comfort oraz PC. Pierwsza część szkolenia skupia się na wypracowaniu u uczestnika biegłości w zakresie

rozbudowy lub modyfikacji gotowych projektów, ale również tworzenia projektów dla panelu od podstaw. Poza tematami związanymi
z tworzeniem wizualizacji uczestnik szkolenia praktycznie poznaje także możliwości komunikacji panelu ze sterownikiem SIEMENS

SIMATIC S7.

Atuty szkolenia

Weź udział z dowolnego miejsca na
świecie

Dodatkowe 60 minut zdalnego
wsparcia technicznego

Szkolenia online - równoważna
alternatywa

Zdalny dostęp do stanowiska
szkoleniowego 24/7

Duża ilość ćwiczeń praktycznych

Cena katalogowa: 2600.00 zł netto

Czas trwania

35 godz. / 5 dni

Godziny trwania zajęć

1. dzień  09:00-16:00
2. dzień  08:00-16:00
3. dzień  08:00-16:00
4. dzień  08:00-16:00
5. dzień  08:00-12:00

Zalecenia

Ukończony kurs PODSTAWOWY
TIA / PODSTAWOWY TIA ONLINE

lub MIGRACJA DO TIA, albo
umiejętność programowania

sterowników SIMATIC
S7-300/400/1200/1500 w

środowisku STEP7 TIA.
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Terminy szkolenia
Czerwiec 06/06/2022 - 10/06/2022

Kontakt
Zadzwoń by otrzymać ofertę dla Ciebie

Magdalena Zielińska +48 664 441 923

Program szkolenia

Tworzenie i zarządzanie projektem dla panela
operatorskiego w SIEMENS SIMATIC WinCC TIA

Konfiguracja połączenia ze sterownikiem SIEMENS
SIMATIC S7 poprzez interfejs
MPI/PROFIBUS/ETHERNET, definicja zmiennych
HMI

Projektowanie ekranów wizualizacji: elementy
ekranu wizualizacji, szablony, ekran globalny,
hierarchia ekranów oraz nawigacja pomiędzy
ekranami

Projekty wielojęzyczne, wspomaganie tłumaczenia
tekstów

Wykorzystanie obszarów komunikacyjnych do
wymiany danych ze sterownikiem

Ograniczanie dostępu do wybranych elementów
wizualizacji - definicja użytkowników oraz
uprawnień dostępu

Konfiguracja i wykorzystanie systemu alarmów

Archiwizacja i przywracanie zawartości panela
operatorskiego

Wybrana opinia uczestnika

“ Serdecznie polecam szkolenia w firmie INTEX. „

Piotr, 
PODSTAWOWY PANELE WINCC TIA ONLINE
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100%

uczestników po szkoleniu
oceniło, że potrafi utworzyć

projekt dla panela, zdefiniować
połączenia z PLC, zdefiniować

zmienne HMI, utworzyć i
edytować ekrany

94%

uczestników potrafi
samodzielnie tworzyć listy
tekstowe i graficzne oraz

wykorzystać je na ekranach
wizualizacji

87%

uczestników oceniło, że zakres
tematyczny szkolenia spełnił ich

oczekiwania

100%

uczestników oceniło wiedzę
prowadzącego jako lepiej niż

zadowalającą

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
9001:2015 w zakresie projektowania i organizacji szkoleń z
zakresu automatyki przemysłowej

Akredytacja i wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
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