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SMM - Bezpieczeństwo maszyn

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Program szkolenia:  
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn: 
dyrektywy WE i rozporządzenia krajowe
• Dyrektywa Narzędziowa (2009/104/WE): 

wymagania minimalne, użytkownicy ma-
szyn

• Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE): wy-
magania zasadnicze, producenci maszyn

Projektowanie systemu sterowania maszyny 
związanego z bezpieczeństwem
• Pojęcia podstawowe
• Ogólne zasady projektowania wg normy 

EN-ISO 12100
• Określenie istotnych parametrów syste-

mu sterowania według normy PN-EN ISO 
13849-1:

• Wymagany poziom wykonania (PL) układu 
sterowania na podstawie analizy ryzyka

• Oszacowanie niebezpiecznych uszkodzeń 
(B10d)

• Średni czas do wystąpienia niebezpieczne-
go uszkodzenia (MTTFd)

• Pokrycie diagnostyczne (DC)
• Przewidywanie wspólnej przyczyny błędów 

(CCF)
• Oszacowanie ryzyka i wyznaczenie pozio-

mu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) 
wg PN-EN 62061

• Porównanie wymagań określonych w nor-
mach PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 62061: 
PL, CAT, SIL

• Wybór odpowiedniej architektury syste-
mu sterowania związanego z bezpieczeń-
stwem

Czas trwania: 3 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień: 9:00 - 16:00
III dzień: 9:00 - 14:00

Cena: 2 300,00 zł

Wyposażenie elektryczne maszyn, wymagania 
ogólne wg PN-EN 60204-1
• Realizacja podstawowych funkcji bezpie-

czeństwa
• Kategorie sterowania – przykłady analizy 

obwodów
• Kategorie zatrzymania
• Oznakowanie maszyny (tabliczka znamio-

nowa, oznakowanie CE)

Dobór wyposażenia maszyn według wymagań 
technicznych określonych w normach
• Wyłączniki awaryjne
• Łączniki cięgnowe
• Łączniki krańcowe
• Sterowanie oburęczne
• Łączniki magnetyczne
• Kurtyny świetlne
• Przekaźniki bezpieczeństwa i kontrolery
• Moduły bezpieczeństwa do sterowników
• Odłączniki i wyłączniki
• Styczniki i rozruszniki silnikowe
• Kategorie sterowania AC3 i AC4
• Koordynacja zabezpieczeń typu 1 i 2 we-

dług normy PN-EN 60947-4-1
• Koordynacja zabezpieczeń według normy 

PN-EN 60947-6-2

Ćwiczenia praktyczne w doborze aparatury 
na konkretnych przykładach przemysłowych

Oprogramowanie wspomagające projektowa-
nie systemów bezpieczeństwa maszyn: 
SISTEMA

Szkolenie 
stacjonarne
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RS2 - Systemy sterowania i zabezpieczeń silników elektrycznych TeSysU i TeSysT

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Podstawowe informacje:
• Wymagania techniczne dotyczące 

aparatury łączeniowej niskiego napięcia
• Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn oraz 

urządzeń elektrycznych
• Sprawność elektryczna silników

Funkcje układów zasilania silników 
elektrycznych
• Odłączanie izolacyjne
• Zabezpieczenia
• Sterowanie
• Kontrola i monitoring

• Ogólna charakterystyka urządzenia
• Koordynacja zabezpieczeń silnikowych
• Dobór urządzenia
• Instalacja zabezpieczeń
• Ustawienie parametrów przy pomocy 

oprogramowania SoMove
• Funkcje pozwalające uzyskać zmniejszenie 

zużycia energii
• Funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe i 

sterownicze
• Monitorowanie działania zabezpieczeń
• Odczyt zdarzeń i zakłóceń

Eksploatacja systemu TeSys T
• Ogólna charakterystyka urządzenia
• Dobór urządzenia
• Ustawianie parametrów przy pomocy 

oprogramowania SoMove
• Funkcje pozwalające uzyskać zmniejszenie 

zużycia energii

Czas trwania: 2 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień: 9:00 - 15:00

Cena: 1 900,00 zł

• Funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe 
i sterownicze

• Monitorowanie działania zabezpieczeń
• Odczyt zdarzeń i zakłóceń

Szkolenie 
stacjonarne

Eksploatacja łącznika wielofunkcyjnego TeSys U
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ATVPRO - Eksploatacja przemienników częstotliwości Altivar 
Process serii 6 i 9

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Program szkolenia:  
Podstawowe cechy przemienników 
częstotliwości Altivar Process serii 6 i 9
• Wersje wykonania i dane techniczne
• Dobór przemiennika: warunki 

normalne, warunki trudne
• Zasady montażu i instalacji
• Dobór zabezpieczeń i wyposażenia 

opcjonalnego
• Bezpieczeństwo funkcjonalne

Konfiguracja przemiennika Altivar Process
• Podstawowe menu parametrów
• Terminaprogramujący
• Dostosowanie parametrów do silnika 

i obciążenia
• Uruchomienie napędu

Funkcje aplikacyjne przemienników 
Altivar Process dostosowane do napędów 
pomp

Oprogramowanie SoMove

Web Server przemiennika Altivar Process

Monitoring i diagnostyka przemiennika - 
wykrywanie usterek w pracy napędu oraz 
napędzanego urządzenia

Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 2 dni
I dzień: 10:30 - 16:30
II dzień 9:00 - 15:00

Cena: 1 800,00 zł

Przemienniki częstotliwości Altivar 
- niezawodne wsparcie

Możliwe
szkolenie
on-line!
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Modbus - Przemysłowe sieci komunikacyjne standardu Modbus

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Program szkolenia:  
Omówienie przemysłowych sieci komu-
nikacyjnych na przykładzie sieci Modbus 
RTU i Modbus TCP/IP
• Specyfikacja sieci Modbus
• Warstwa fizyczna sieci Modbus RTU 

(łącze szeregowe RS485)
• Ramka danych sieci Modbus RTU
• Kody funkcji
• Adresacja urządzeń
• Adresacja zmiennych
• Komunikacja Master/Slave i inne typy 

komunikacji
• Funkcje komunikacyjne sterowników 

PLC
• Funkcje Read_Var i Write_Var
• I/O Scanning
• Specyfikacja sieci Modbus TCP/IP 

(Ethernet)
• Ramka danych sieci Modbus TCP/IP 

(Ethernet)
• Diagnostyka i parametry sieci
• Stabilność sieci

Ćwiczenia
• Podstawy programowania sterowników 

M221 w środowisku Somachine Basic
• Podstawy programowania paneli ope-

ratorskich w środowisku VijeoDesigner
• Komunikacja PaneOperatorski - PLC w 

Czas trwania: 2 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień: 9:00 - 15:00

Cena: 2 250,00 zł

sieci Modbus RTU i Modbus TCP/IP
• Komunikacja PLC - miernik energii za 

pomocą funkcji ReadVar WriteVar
• Sterowanie przemiennikiem częstotli-

wości za pomocą sieci Modbus RTU i 
techniki I/O Scanning

Możliwe
szkolenie
on-line!
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VM320 Eksploatacja przemienników częstotiwości ATV320

DETP2-OD-APTH - Czujniki w systemach przemysłowych

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Zakres konsultacji - do ustalenia na 
podstawie proponowanych zagadnień:
 
Podstawowe cechy przemienników 
częstotliwości Altivar 320
• Wersje wykonania i dane techniczne
• Dobór przemiennika do silnika i 

urządzenia napędzanego
• Zasady montażu i instalacji
• Podstawowe funkcje
• Dobór zabezpieczeń
• Dobór urządzeń dodatkowych: 

styczniki, rezystory hamowania, filtry 
i dławiki

Program szkolenia: 
Rola detekcji w zautomatyzowanym 
systemie produkcji

Wykonania elementów czujnikowych

Łączniki drogowe i krańcowe
• Podstawowe wymagania techniczne
• Łączniki krańcowe
• Łączniki bezpieczeństwa

Czujniki zbliżeniowe
• Indukcyjne
• Pojemnościowe
• Ultradźwiękowe

Czas trwania: 1 dzień
I część: 9:00 - 16:00

Czas trwania: 2 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień: 9:00 - 16:00

Cena: 1 680,00 zł

Cena: 860,00 zł

Oprogramowanie SoMove
• Ustawianie parametrów
• Tworzenie kopii konfiguracji

Monitoring i diagnostyka przemienników
• Wykrywanie i usuwanie usterek

Podsumowanie szkolenia

Czujniki fotoelektryczne
• Odbiciowe/refleksyjne
• Odbiciowe spolaryzowane
• Barierowe

Podsumowanie szkolenia

Możliwe
szkolenie
on-line!

Szkolenie 
stacjonarne
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DE03 - Dobór i konfiguracja produktów dla efektywności 
energetycznej nn

Data szkolenia:
Szkolenie zostanie potwierdzone 
gdy minimum 4-ch uczesników 
zostanie zarejestrowanych.

Program szkolenia: 
• Aparatura i rozdzielnice niskiego 

napięcia w ofercie Schneider Electric 
Smartlink Modbus, Ethernet

• l Dobór i Funkcje komunikacyjne 
w aparaturze Acti9, PM2300 NSX, 
Masterpact

• l Dobór urządzeń do kontroli nadzoru i 
wizualizacji w rozdzielnicach niskiego 
napięcia

• l Konfiguracja systemów nadzoru 
i wizualizacji w rozdzielnicach 
Eco Struxure Power Commission, 

Czas trwania: 2 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień: 9:00 - 14:00

Cena: 1 850,00 zł

diagnostyka i
• kofiguracja urządzeń
• l Pomiary i rejestracja danych w 

systemach nadzoru
• l Power monitoring Expert system 

nadzoru, prezentacja możliwości

Sprawdź program oszczędnościowy
Solar TCO!

solar.pl/tco

Szkolenie 
stacjonarne



Solar Industry – produkty i usługi dla przemysłu 
dużego i małego

Nie tylko produkty. Również rozwiązania.
Dowiedz się więcej:

Solar Polska Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 162
92-412 Łódź

solar.pl
+48 42 671 80 00
bok@solar.pl

Ciągle przestoje w produkcji? Ile cza-
su jesteś w stanie poświęcić na szu-
kanie odpowiedniego asortymentu? 
W Solar Industry znajdziesz produkty, 
których potrzebujesz do poprawne-
go funkcjonowania, czy modernizacji 
linii produkcyjnej. Mając na uwadze 

TCO - bezkosztowy program 
oszczędnościowy

solar.pl/tco

Zmniejsz koszty i czas 
poświęcony na zakup 

produktów C

solar.pl/tsm

Regeneracja częsci

solar.pl/regeneracja

jak cenny jest Twój czas, w koncepcji 
Industry znajdziesz części wiodących 
producentów. Pozwól zaopiekować 
się nam Twoimi zamówieniami i nie 
trać więcej czasu na żmudne szuka-
nie podzespołów.


