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RADIOWE SIECI ETHERNET
Ethernet przemysłowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie solidnych podstaw pozwalających na konfigurację, uruchomienie oraz diagnostykę systemów
wykorzystujących radiowe sieci Ethernet.

Atuty szkolenia

Szkolenie od ekspertów

Wiedza uniwersalna i niezależna od
zastosowanego sprzętu

Bogato wyposażone stanowiska

Obszerna dokumentacja szkoleniowa

Najwyższe standardy jakości

Cena katalogowa:  zł netto

Czas trwania

15 godz. / 2 dni

Godziny trwania zajęć

1. dzień  09:00-16:00
2. dzień  08:00-16:00

Zalecenia

Wiedza z zakresu obsługi
środowiska Windows.
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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

Joanna Lachowska +48 608 478 977

Program szkolenia

Standardy rodziny IEEE 801.11: dostępne wersje,
różnice pomiędzy nimi, dostęp do medium
(DCF/PCF)

Projektowanie i instalacja sieci radiowych: definicja
architektury systemu, dobór elementów

Konfiguracja sieci radiowych: sieć tymczasowa, sieć
strukturalna i jej odmiany

Bezpieczeństwo w sieciach radiowych: zagrożenia
wynikające ze stosowania sieci radiowych oraz
sposoby przeciwdziałania

Przemysłowe interfejsy WLAN i ich cechy
specyficzne

Testowanie i diagnostyka sieci radiowych

Wybrana opinia uczestnika

“ Ogromna wiedza prowadzących zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń. „

Andrzej, inżynier aplikacyjny
RADIOWE SIECI ETHERNET 
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97%

uczestników uznało, że zna
standardy rodziny IEEE 801.11

70%

uczestników po szkoleniu
korzysta z zakupu narzędzi

diagnostycznych i elementów
infrastruktury sieci na

preferencyjnych warunkach!

87%

uczestników uznało, że potrafi
samodzielnie testować i

diagnozować sieci radiowe

100%

uczestników uznało, że zdobyta
wiedza przyda się w ich

codziennej pracy

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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