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WARSZTAT SZKOLENIOWY DIAGNOSTYKA SIECI
PROFIBUS

PROFIBUS

Cel szkolenia

Jednodniowy warsztat szkoleniowy na temat systematycznego podejścia do diagnostyki sieci PROFIBUS DP/PA: najczęściej spotykane
źródła zakłóceń/awarii, metody ich lokalizacji, narzędzia do skutecznej diagnostyki, możliwe działania profilaktyczne.

Atuty szkolenia

Szkolenie od ekspertów

Ponad 3.000 dotychczasowych
uczestników!

Wiedza uniwersalna i niezależna od
zastosowanego sprzętu

Gwarancja profesjonalizmu

Cena katalogowa: 1000.00 zł netto

Czas trwania

7 godz. / 1 dzień

Godziny trwania zajęć

09:00-16:00

Zalecenia

Ogólna znajomość systemów
automatyki wykorzystujących sieć

PROFIBUS.
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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

Hanna Łysiak +48 664 441 921

Program szkolenia

Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS
DP/PA, przygotowanie systemu pod kątem
diagnostyki, typowe problemy spotykane w
instalacjach

Diagnostyka sieci PROFIBUS DP/PA na poziomie
warstwy fizycznej: wykorzystanie oscyloskopu,
prawidłowy kształt sygnału, wpływ typowych
błędów/uszkodzeń, ocena amplitudy sygnału

Diagnostyka na poziomie protokołu: status
urządzeń, informacje statystyczne, podgląd ruchu
na poziomie protokołu, wyzwalanie rejestracji

Audytowanie rozbudowanych sieci, metodyka,
zarządzanie zgromadzonymi danymi,
przyporządkowanie danych do segmentów w sieci
PROFIBUS, generowanie raportów

Budowa niezawodnych sieci PROFIBUS

Możliwości ciągłego nadzoru sieci PROFIBUS DP/PA

Wybrana opinia uczestnika

“ Chciałbym serdecznie podziękować zarówno w imieniu własnym jaki kolegów uczestniczących w warsztatach. Przebieg
spotkania i korzyści wynikające z niego przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Profesjonalizm organizacyjny oraz
przygotowanie merytoryczne należą do Państwa tradycji, oceniając z perspektywy naszych wcześniejszych spotkań.

Prowadzący szkolenie prowadził je w sposób przystępny odwołując się do praktycznych doświadczeń, które są cennymi
wskazówkami dla rozwiązywania problemów technicznych. Myślę, że tego rodzaju spotkania oraz praktyczne szkolenia

będą kontynuowane w przyszłości przybliżając nam wiedzę z zakresu nowych rozwiązań automatyki. „

Waldemar, Specjalista d/s Automatyki
WARSZTAT SZKOLENIOWY DIAGNOSTYKA SIECI PROFIBUS
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pierwsze w Polsce
PROFIBUS&PROFINET

INTERNATIONAL Training
Center

2500

ponad tyle osób uczestniczyło w
bezpłatnych warsztatach z
diagnostyki sieci PROFIBUS

DP/PA!

92%

uczestników uznało, że dzięki
warsztatowi poznało

diagnostykę sieci PROFIBUS
DP/PA na poziomie warstwy

fizycznej oraz protokołu

70%

uczestników po szkoleniu
korzysta z zakupu narzędzi

diagnostycznych i elementów
infrastruktury sieci na

preferencyjnych warunkach!

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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