
KATALOG 
SZKOLEŃ SOLAR

2021



Katalog szkoleń Solar 2021

www.solar.pl2

Sc
hn

ei
de

r

ICL - Podstawy automatyki przemysłowej

Data i miejsce szkolenia:
7 kwiecień - Warszawa
7 lipiec - Warszawa
6 październik - Warszawa

Program szkolenia:  
Omówienie struktury systemu automatyki 
i zadań poszczególnych jego części
• Część zasilająca
• Część wykonawcza
• Układ sterowania (sterowanie urządze-

niami wykonawczymi, zbieranie i prze-
twarzanie danych, pulpity operatorskie, 
wizualizacja komputerowa SCADA)

Sterowniki swobodnie programowalne 
PLC
• Budowa i działanie
• Parametry funkcjonalne i katalogowe 

sterowników PLC

Elementy systemów automatyki opartej o 
PLC
• Zasilacze
• Sterowniki
• Czujniki cyfrowe
• Sygnały cyfrowe i parametry katalogo-

we wejść/wyjść 0-24V
• Czujniki analogowe
• Sygnały analogowe i parametry kata-

logowe wejść /wyjść 0-10V/0-20mA/
4-20mA/PTC/NTC/PT100 (0) i innych

• Możliwości i ograniczenia elementów 
najczęściej stosowanych sygnałów 
analogowych

• Separacja galwaniczna sygnałów
• Podstawowe informacje o przemysło-

wych sieciach komunikacyjnych

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

• Dobór i ograniczenia w doborze ele-
mentów do systemu automatyki

Języki programowania - informacje pod-
stawowe
• Język drabinkowy - Ladder
• Język listy instrukcji - Instruction List

Podstawy konfiguracji i programowania 
PLC
• Konfiguracja sprzętowa
• Korzystanie z wejść i wyjść cyfrowych

Podstawowe bloki funkcyjne
• Czasówki (timer’y)
• Liczniki

Korzystanie z wejść i wyjść analogowych
• Bloki operacyjne
• Bloki porównań

Blok ćwiczeń
• Laboratorium programowania sterow-

ników PLC
• Dobór sterowników i modułów dodat-

kowych do testowego systemu auto-
matyki

Możliwe
szkolenie
on-line!
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MDE - Wykrywanie i usuwanie awarii w układach automatyki

Data i miejsce szkolenia:
28 czerwiec - Warszawa
29 listopad - Warszawa

Program szkolenia:  
Omówienie struktury systemu automatyki 
i zadań poszczególnych jego części
• Część zasilająca
• Czujniki i sensory
• Elementy wykonawcze
• Silniki elektryczne
• Przemienniki częstotliwości i softstarty
• Układ sterowania
• Sterowniki programowalne PLC
• Dialog operatorski: sterowanie ręczne, 

panele operatorskie, systemy SCADA

Ustalanie przyczyn wystąpienia awarii bez 
analizy programu sterownika PLC
• Obserwacja maszyny
• Sprawdzanie układu mechanicznego
• Sprawdzanie układu elektrycznego
• Obserwacja układów sygnalizacyjnych 

oraz błędów sygnalizowanych przez 
poszczególne urządzenia (PLC, napędy, 
czujniki)

Ustalanie przyczyn wystąpienia awarii wy-
korzystując analizę programu sterownika 
PLC
• Zapis backupu programu i danych ste-

rownika
• Tryby pracy sterownika PLC
• Wstęp do języków programowania PLC
• Podstawy analizy programów sterow-

ników
• Tablice zmiennych

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

Cena: 2 480,00 zł

• Referencje krzyżowe i wyszukiwanie 
zmiennych

• Analiza przebiegu programu w języ-
kach sekwencyjnego sterowania SFC

Wymiana uszkodzonych elementów
• Zapewnienie bezpieczeństwa serwisan-

tom
• Zapewnienie bezpieczeństwa urządze-

niom

Ponowne uruchomienie produkcji
• Inicjalizacja części wykonawczej i ukła-

du sterowania
• Prowadzenie dokumentacji technicznej

Szkolenie 
stacjonarne
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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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RS1 - Eksploatacja układów sterowania i zabezpieczania silników 
elektrycznych

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

Program szkolenia: 
Przepisy i normy
• Wymagania techniczne dotyczące apa-

ratów łączeniowych niskiego napięcia
• Symbole graficzne i alfanumeryczne 

aparatów
• Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn 

oraz urządzeń elektrycznych

Silnik asynchroniczny klatkowy

Funkcje rozruszników silnikowych
• Odłączanie izolacyjne
• Zabezpieczanie zwarciowe
• Zabezpieczanie przeciążeniowe
• Sterowanie
• Kontrola

Rozruszniki bezpośrednie
• Odłącznik bezpiecznikowy, stycznik, 

przekaźnik termiczny
• Wyłącznik, stycznik, przekaźnik ter-

miczny
• Wyłącznik silnikowy, stycznik

Kategorie sterowania i koordynacja apara-
tów sterujących i zabezpieczających
• Kategorie sterowania wg PN-EN  

60947-4-1
• Koordynacja typu 1 i 2 rozruszników 

silnikowych TeSys wg normy PN-EN 
60947-4-1

• Kategorie sterowania i koordynacja 

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

Cena: 1 800,00 zł

rozruszników wielozadaniowych TesysU 
wg normy PN-EN 60947-6-2

• Działanie układów zabezpieczeniowych 
podczas przeciążeń

Urządzenia do łagodnego rozruchu
Altistart 01
• Dobór urządzeń Altistart, wyłączników 

silnikowych i styczników do wspólnego 
zainstalowania

• Montaż urządzeń ATS01 wg schematów 
aplikacyjnych i uruchomienie

Szkolenie 
stacjonarne
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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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VMEX-OD-APTH - Dobór i eksploatacja napędów przemiennikowych

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

Program szkolenia:  
Urządzenia do łagodnego rozruchu 
i zatrzymywania
• Dobór odpowiedniego urządzenia
• Przypomnienie oferty urządzeń ATS01, 

ATS22, ATS48

Regulacja prędkości obrotowej silników 
elektrycznych
• Dobór odpowiedniego urządzenia
• Przegląd oferty przemienników ATV12, 

ATV320, ATV340, Altivar Process serii 
600 i 900

• Dobór odpowiednich zabezpieczeń i 
styczników

• Zapewnienie kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC)

• Urządzenia opcjonalne: filtry, dławiki, 
rezystory hamowania, karty dodatkowe

Ćwiczenia praktyczne programowaniu 
przemienników ATV12, ATV320, ATV340, 
ATV Process
• Podstawowe nastawy: dostosowanie 

przemiennika do silnika i urządzenia 
napędzanego

• Uruchomienie napędu (Szybki start)
• Makrokonfiguracje
• Próby funkcjonalne
• Funkcje aplikacyjne przemienników 

częstotliwości
• Diagnostyka, wykrywanie błędów w 

pracy silnika i napędzanych urządzeń

Czas trwania: 2 lub 3 dni
I dzień: 10:30 - 16:00
II dzień 9:00 - 16:00
III dzień: 9:00 - 14:00

Cena: 2 540,00 zł

Dodatkowe ćwiczenia praktyczne 
w wersji 3 dniowej szkolenia:
• Programowanie i uruchamianie 

softstartów na przykładzie urządzenia 
Altistart 48

Podsumowanie szkolenia

Możliwe
szkolenie
on-line!
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ESEP - Uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń 
elektroenergetycznych

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

Program szkolenia: 
• Budowa i eksploatacja urządzeń wy-

twarzających, przetwarzających i prze-
syłających energię elektryczną

• Działanie prądu elektrycznego na orga-
nizm ludzki. Ochrona przeciwporaże-
niowa w urządzeniach o napięciu

• powyżej 1kV
• Ochrona przeciwporażeniowa w urzą-

dzeniach o napięciu do 1kV:
• Wiadomości ogólne z zakresu ochrony 

przeciwporażeniowej
• Środki ochrony osobistej
• Urządzenia i aparaty do ochrony prze-

ciwporażeniowej
• Układy sieciowe niskiego napięcia
• Urządzenia i instalacje w wykonaniu 

przeciwwybuchowym, urządzenia elek-

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

Cena: 2 300,00 zł

trotermiczne, oświetlenie uliczne,
• trakcje elektryczne, zespoły prądotwór-

cze o mocy powyżej 50kVA, oraz urzą-
dzenia do elektrolizy i galwanizacji

• Aparatura kontrolno-pomiarowa i auto-
matyka

• Organizacja pracy przy remontach i 
eksploatacji urządzeń i sieci elektro-
energetycznych

• Sprzęt ochronny. Udzielanie pierwszej 
pomocy, przy porażeniu prądem elek-
trycznym

• Przepisy BHP

Sprawdź program oszczędnościowy
Solar TCO!

solar.pl/tco

Możliwe
szkolenie
on-line!
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B2 - Dobór i eksploatacja aparatury zabezpieczającej niskiego 
napięcia: Acti9, Compact, Masterpact MTz

VM320 Eksploatacja przemienników częstotiwości ATV320

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

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

Program szkolenia:  
Podstawowe funkcje aparatów elektrycz-
nych
• l Odłączanie, wyłączanie, zabezpiecza-

nie sieci
• l Zasady zabezpieczenia przed skutka-

mi przeciążeń i zwarć
• l Zasady działania zabezpieczeń ziem-

nozwarciowego i różnicowoprądowe-
go

Aparatura niskiego napięcia
• Konstrukcja omawianych aparatów 

elektrycznych

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

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

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

Cena: 1 800,00 zł

Cena: 860,00 zł

Eksploatacja
• Wyłączników Compact NS, NSX 100-

630A
• l Wyłączników Compact NSb 600-1600A
• l Wyłączników modułowych Acti9
• l Aparatury różnicowoprądowej Vigi
• l Rozłączników i rozłączników bezpiecz-

nikowych

Oprogramowanie SoMove
• Ustawianie parametrów
• Tworzenie kopii konfiguracji

Monitoring i diagnostyka przemienników
• Wykrywanie i usuwanie usterek

Podsumowanie szkolenia

Możliwe
szkolenie
on-line!

Możliwe
szkolenie
on-line!



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.


