
 

 

Az egészségügyi vészhelyzet kihirdetésével a SITRAIN csapata is átállt az otthoni munkavégzésre, azonban az 
oktatások folyamatosságát szeretné továbbra is biztosítani Partnerei részére, csak egy új helyszínen. 
Ennek eredményeképp örömmel adunk hírt arról, hogy TIA Portal és Classic STEP7 PLC tanfolyamaink, HMI 
képzéseink valamint hajtástechnika tréningünk már online is elérhetővé vált. 
 
A képzések továbbra is teljes értékűnek minősülnek, azonban többségükben 1 nappal rövidebbek lesznek, 
mint az eredeti Oktatási katalógusunkban meghirdetettek. 
Továbbá, mindegyik online kurzus esetében felajánlunk egy opcionális alkalmat a vírusos időszak 
lecsengését követően, amikor lehetőség lesz személyesen konzultálni az oktatóval és kipróbálni a demo 
eszközöket.  
 
 

Amitől a távoktatás kimagasló minőségűvé válik: 

• szimulációs szoftverek alkalmazása 

• az oktatói munkaállomás több kamera állásból való bemutatása 

• folyamatos oktatói jelenlét és interaktív feladatmegoldások 

• elektronikus tananyag biztosítása 

 

A résztvevők oldaláról csupán stabil internetkapcsolatra, egy számítógépre/ laptopra (még egy monitor 
előny) és egy mikrofonos fejhallgatóra van szükség. 
Az online képzések díjai meghirdetett tréningárainkhoz képest módosultak, amelyek alábbi árlistánkban 
és képzési naptárunkban nyomonkövethetők. 
 
 
 
 
 
  

SITRAIN – Digital Industry Academy 
 

SITRAIN képzések akár az otthonában is! 

 
siemens.hu/sitrain 

További információk: 

 
Tel.: +36 1 471 1833/ 1829/ 1865 

E-mail: sitrain.hu@siemens.com 

Web: siemens.hu/sitrain 

mailto:sitrain.hu@siemens.com


 

 

siemens.hu/sitrain 

SITRAIN online képzési naptár és árlista 
 

 

SIMATIC tanfolyamok 
 

     

Kód Kurzus Időtartam Nap Ár 

ST-SERV1 
SIMATIC S7-300 és S7-400  

alaptanfolyam 
2020.05.11-05.14 4 nap 206 500 Ft 

ST-SERV2 

 
SIMATIC S7-300 és S7-400 üzemel-

tetés és hibakeresés tanfolyam 
 

2020.06.02-06.05 4 nap 206 500 Ft 

S7-PRO2 
SIMATIC S7 programozói tanfo-

lyam 
2020.05.18-05.21 4 nap 206 500 Ft 

S7-OP 

 
SIMATIC operátor panel programo-

zás (WinCC flexible alapon) 
 

2020.06.08-06.09 2 nap 136 000 Ft 

     

TIA Portal tanfolyamok 
 

     

Kód Kurzus Időtartam Nap Ár 

TIA-OP 
TIA Portal operátor panel  

programozás 
Kérje ajánlatunkat! 

 
2 nap 

 
136 000 Ft 

TIA-MICRO1 TIA Portal alaptanfolyam (S7-1200) 2020.05.11-05.12 2 nap 144 000 Ft 

TIA-SERV1 SIMATIC S7-1500 alaptanfolyam 2020.05.04-05.07 4 nap 206 500 Ft 

TIA-SERV2 

 
SIMATIC S7-1500 üzemeltetés és  

hibakeresés tanfolyam 
 

2020.05.18-05.21 4 nap 206 500 Ft 

TIA-SYSUP 
SIMATIC rendszer átképzés  

S7- 1500-ra tanfolyam 
Kérje ajánlatunkat! 4 nap 206 500 Ft 

TIA-PRO2 
SIMATIC S7-1500 programozói 

 tanfolyam 
2020.05.25-05.28 4 nap 206 500 Ft 

TIA-SAFETY 

 
SIMATIC S7-1500 safety programo-

zói tanfolyam (TIA Portal) 
elméleti oktatás 

 

Kérje ajánlatunkat! 2 nap 185 500 Ft 

PID PID szabályzástechnika 
2020.05.04-05.05 
2020.05.07-05.08 

2 nap 175 000 Ft 

  

SINAMICS tanfolyamok 
 

     

Kód Kurzus Időtartam Nap Ár 

DR-S12-PM 

 
SINAMICS S120 hajtástechnikai  

rendszer (szervo) tanfolyam 
 

2020.05.25-05.27 3 nap 227 500 Ft 

 

 

 

A feltüntetett árak egy főre, forintban, ÁFA nélkül értendők, s 2020. március 13-tól 2020. augusztus 31-ig érvényesek.  
Minden online tanfolyam esetén biztosítunk további egy napot személyes konzultációra, amelyen lehetőség nyílik kérdéseket 
feltenni az oktatónak, valamint kipróbálni a demo eszközöket. Ezen való részvétel nem kötelező, opcionális. 
 
 


