תוכנית הדרכה בקרים מתוכנתים

SLC-500

פגישה ראשונה

 08:30 – 09:00התכנסות
09:00 – 10:00

הצגת מערכת הבקר ( מבנה ארגז  ,I/Oספקי כח ,בקר SLC-500

ויחידת התכנות.
הנחיות כלליות עם תוכנת .SLC-500
 10:00 – 10:15הפסקה.
 10:15 – 11:00מערך הזיכרון.STATUS FILE ,
 11:30 – 12:00תרגול
12:00 – 13:00

פקודות ממסרים ותרגול.

 13:00 – 13:30הפסקת צהרים.
13:30 – 14:45

תכנות באמצעות מחשב ,פיתוח תוכנה ,תצוגה וגיבוי.

 14:45 – 15:00הפסקה.
15:00 – 15:45

תכנות באמצעות מחשב ,פיתוח תוכנה ,תצוגה וגיבוי.

 15:45 – 16:15שעורי בית.

פגישה שניה

08:30 – 09:30

בדיקת שעורי בית.
חזרה על החומר שנלמד בפגישה הראשונה.

09:30 – 10:15

טיימרים ומונים.

10:15 – 10:30

הפסקה.

10:30 – 11:00

פקודות מתמטיות ואריתמטיות.

11:00 – 11:30

תרגול.

11:30 – 13:00

תכנות מעגלים אנלוגיים.

13:30 – 14:00

הפסקה.

14:00 – 14:45

פקודות .SEOUENCER

14:45 – 15:00

תרגול.

15:00 – 16:00

פקודות קבצים ) .( FILE

16:00 – 16:15

תרגול.

16:15 – 16:30

סיכום.

פגישה שלישית

08:30 – 09:30

בדיקת שעורי בית.
חזרה על החומר שנלמד בפגישה השניה.

09:30 – 10:15

הכרת מסופים.

10:15 – 10:30

הפסקה.

10:30 – 11:00

פקודות השוואה ) .(COMPARE

11:00 – 11:30

תרגול.

11:30 – 12:00

הכרת רשתות תקשורת DH plus,D.H.485 ,TCP/IP,

12:00 – 13:00

פקודות .MESSAGE

13:00 – 13:30

תרגול.

13:30 – 14:00

הפסקה.

14:00 – 14:30

פקודות אילוץ ) .( FORCE

14:30 – 15:00

איתור תקלות .SEARCH

15:00 – 16:00

מבחן סיכום.

16:00 – 16:15

הפסקה.

16:15 – 16:30

דברי סיום.

הנדון  :קורס בקרים מתוכנתים –RSLOGIX 500
אנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו לקורס בקרים מתוכנתים של חברת . Allen - Bradley
מטרת הקורס :להקנות למשתתפים הכרה ,ידע ומיומנות בבקרים מתוכנתים ומערכות תקשורת.
הקורס יאפשר למשתתפים להכיר חומרה ,תוכנה ואיתור תקלות.
מבנה הקורס :אנו מציעים מבנה קורס של כ 8-משתתפים ו 4-עמדות תרגול.
הקורס יכלול הרצאות תרגול ,שעורי בית ומבחן מסכם.
בסיום הקורס ,תוענק תעודת הסמכה לכל משתתף.
משך ההכשרה :שלושה ימים רצופים בין השעות  8:30 – 16:30בתאריכים הבאים:
12-14ביוני 2018
מיקום :כיתת הדרכה  -קונטאל פ"ת
מחיר 3,200 :ש"ח  +מע"מ למשתתף .המחיר כולל ארוחת צהרים מלאה וכיבוד קל במהלך היום.
תנאי ההצעה:
תנאי תשלום  :שוטף  45 +יום.
ביטול ההשתתפות בקורס תתאפשר עד שבוע לפני פתיחתו ,לאחר מכן ביטול ההשתתפות יהיה כרוך בתשלום

מחצית מעלות הקורס.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
בכבוד רב
אורלי נאסי

נייד 9260340-054 :טלפון  03-9260340 :פקס9260333-03 .

אישור השתתפות
הנני מאשר בזאת הרשמת ___ משתתפים בקורס זה ,התאם למפורט בהצעתכם לעיל.
שמות הנרשמים  +טלפונים ,_______________ ,________________ :

שם המזמין

תאריך

חתימה  +חותמת

