SINUMERIK 840D SL
Karbantartás és üzemeltetés training
már magyar nyelven is
siemens.com/sitrain

Gyakorlatorientált, átfogó
ismereteket adó, magyar nyelvű
képzés karbantartási és
üzemeltetési szakembereknek.

A rendkívül keresett, de korábban csak
idegen nyelven elérhető SINUMERIK
840D SL tanfolyamunkat már magyar
nyelven is kínáljuk partnereinknek.

Oktatási eszköz
Sinumerik oktatási rack
Simatic Field PG

A gyakorlatorientált oktatás kitér
a SINUMERIK 840D SL
rendszerelemeinek bemutatására és
működtetésére, valamint átfogó
műszaki ismereteket nyújt a biztonsági
mentések készítésétől kezdve egészen
az NC/PLC kommunikáció működéséig.
A résztvevők megtanulják a SINUMERIK
840D SL vezérlővel ellátott
szerszámgépek karbantartását és
üzemeltetését a kezelői felületen és
HMI Advenced-en keresztül is.

Célcsoport
Karbantartási és üzemeltetési
szakemberek

A tanfolyamok a SINUMERIK
oktatóteremben, a kifejezetten oktatási
célra kifejlesztett Solution Line
elemekből összeállított gyakorló
állomásainkon zajlanak.

Szükséges alapismeretek
Windows felhasználói alapismeretek;
Szerszámgépek működése,
többtengelyes technológiák
ismerete előny

Az ismeretek elsajátítását magyar
nyelvű oktatási segédanyag segíti.
A képzés tartalma
• 840D SL áttekintése, komponensei
• Működésének bemutatása
• Adatmentés és helyreállítás
• Hiba- és diagnosztikai elemzések
• Tengely és hajtás alapkonfigurálása
• Gépparaméterek módosítása
• Felhasználói program felépítése
• NC/PLC interfészek és jelek kezelése
• Szervizgyakorlatok

A tanfolyam időtartama
5 nap
Létszám
6-10 fő

Segédanyagok
Magyar nyelvű oktatási anyag
Helyszín
Siemens Zrt. budapesti oktatóterme
vagy igény szerint kihelyezett tanfolyam
További információk:
siemens.hu/sitrain
Tel: +36 1 417-1833
E-mail: sitrain.hu@siemens.com

A SITRAIN által biztosított előnyök
Képzések az iparnak
SITRAIN üzletágunk az üzemek teljes életciklusára vonatkozóan
kínál képzéseket: nálunk fejlesztik kompetenciájukat a tervezők,
döntéshozók, üzembehelyezési és üzemeltetési szakemberek,
programozók, karbantartók és szervizesek, hogy magabiztosan,
gyorsan és hatékonyan tudják kezelni az új technológiákat.

Képzéseinkkel növelheti forráshatékonyságát, hiszen a
technológia vagy az emberi erőforrás módosulása esetén
rövidebb a betanulási idő
Hibadiagnosztikai és - javítási képzéseink révén rövidülnek
az állásidők, és javul a gyártáshatékonyság

Három nyomós érv a Siemens tréningjei mellett
1. Innovatív
Mint a termékek gyártója, a Siemens a termékfejlesztéssel párhuzamosan a termékekre
vonatkozó képzéseket is kialakítja, ezzel standardokat biztosítva a jövőre vonatkozóan.
2. Gyakorlatorientált
A tréningek időtartamának több mint felét a gyakorlatorientált mintafeladatok teszik ki.
Ezáltal a résztvevők a tanultakat azonnal alkalmazhatják a napi munkájuk során.
3. Testreszabott megvalósítás
A képzések tartalmát és helyét vevőink igényeihez igazítjuk.

