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Moderní online metoda vzdělávání

Efektivní nástroj pro zvyšování vědomostí 
zaměstnanců v průmyslu nebo studentů na 

středních a vysokých školách.
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Seznamte se s našimi novými 
výukovými kurzy systému 

eLEARNING

@

Vhodné využívání nových multimediálních 
technologií vede k rychlejšímu získání potřebných 

znalostí.

Vydejte se s námi pomocí inovativního výukového 
systému do fascinujícího světa průmyslové 

automatizace.
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eLEARNING-200 - Průvodce světem průmyslové automatizace

eLEARNING-200 je online vzdělávací kurz, který je vždy 
k dispozici, když mají jeho uživatelé čas a prostor pro 
vzdělávání.

Uživatelé mají možnost studovat pomocí internetu tu 
kapitolu, která je právě zajímá a kdykoliv jim to vyhovuje.

Aby bylo možné efektivně zvyšovat vědomosti uživatelů, je 
potřeba nejdříve získat základní teoretické znalosti. Právě k 
tomu účelu skvěle slouží eLEARNING-200.

Přístup do kurzů

Díky SMC výukovému systému (eLEARNING-200) mohou uživatelé snadno přistupovat k 
jednotlivým kurzům pomocí běžného internetového prohlížeče.

Přístup do výukových kurzů a jejich používání je velmi snadné:
•  Nejprve do prohlížeče napíšete příslušnou webovou adresu a přihlásíte 
se pomocí obdrženého uživatelského jména a hesla.
•  Poté získáte přístup k jednotlivým výukovým modulům a jejich 
kapitolám, kterými můžete volně procházet.
•  Každá kapitola může být zakončena testem, který ověří získané 
znalosti.
•  Jakmile uživatel dokončí všechny kapitoly daného výukového modulu, 
získá příslušný CERTIFIKÁT.

Struktura
Všechny výukové moduly dodržují standardní strukturu: 

Výukový modul           Jednotlivé kapitoly      Multimediální snímky 

Výukový modul

Jednotlivé kapitoly
Multimediální snímky
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Všeobecná charakteristika
eLEARNING-200 využívá základních multimediálních přístupů, které pomáhají při získávání 
znalostí. Jedná se o kombinaci psaného textu, ústního projevu, názorných obrázků, animací 
a interaktivních prvků.

Popis

Audio

Ukázka 
animace

Interaktivní prvky

Obrázky a animace

eL
E

A
R

N
IN

G
-2

00

Online výukový systém eLEARNING-200 obsahuje celkem 10 výukových modulů v českém 
jazyce. Jazykové mutace v angličtině, němčině a španělštině obsahují celkem 13 výukových 
modulů.

Jazykové mutace
eLEARNING-200 je k dispozici v těchto jazycích:

•  ANGLIČTINA (NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA)
•  ČEŠTINA

*Další jazykové mutace na dotaz

Typy licencí
Můžete zakoupit několik různých typů eLEARNING-200 licencí, dle vašich potřeb. Může být 
jednorázová, jednoroční nebo na deset let.

•  JEDNORÁZOVÁ (není v CZ podporována) - Tato licence je platná pro jednoho 
uživatele, 1 rok od aktivace uživatelského účtu, bez možnosti změny.
•  1 ROK / 1 UŽIVATEL - Licence je platná 1 rok od aktivace uživatelského účtu a 
může ji používat jeden uživatel. V rámci jednoho roku je možný převod licence na 
dalšího uživatele.
•  10 LET (není v CZ podporována) - Tato licence je platná po dobu 10 let pro jednoho 
uživatele, Převoditelná*.

* Převoditelná: je možno se odhlásit z kurzu a dovolit tak dalšímu uchazeči se přihlásit.

Jazykové mutace a typy licencí
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eLEARNING-200@
Objednací kód výukového systému eLEARNING závisí na následujících parametrech: 
jazyk, typ licence a počet licencí. Každá licence zaručuje přístup do příslušných výukových 
modulů.
Každý uživatel vyžaduje licenci. Může být 1 až 1000 uživatelů, nebo neomezené množství 
(podporvané  CZ verze jsou jednolicenční).

DOSTUPNÉ VÝUKOVÉ MODULY
SMC-100 – Představení průmyslové automatizace

SMC-101 – Principy stlačeného vzduchu

SMC-102 – Principy elektřiny

SMC-103 – Stejnosměrné napájení

SMC-104 – Střídavé napájení

SMC-105 – Elektronické prvky

SMC-106 – Základy el. zapojení

SMC-107 – Základy el. motorů

SMC-108 – Technologie snímačů
SMC-109 –  Programovatelné logické automaty 
PLC 
SMC-110 – Řízení procesů (není v CZ)
SMC-111 – Hydraulika / Elektrohydraulika (není v 
CZ)
SMC-113 - Roboty (není v CZ)

eLEARNING-200 - Objednací kódy

SAI _ _ 20- _ _ _ 

TYP LiCeNCe

U
JEDNORÁZOVÁ (není 
v CZ podporována)

Y 1 ROK / 1 UŽIVATEL

T
10 LET (není v CZ 

podporována)

JazYKOVá MUTaCe
0 Španělština
1 Angličtina
2 Čeština

POČET LICENCí
- - - Neomezená

001 1 licence

002 2 licence

003 3 licence

... ...

010 10 licencí

011 11 licencí

012 12 licencí

... ...

101 101 licencí

102 102 licencí

... ...

999 999 licencí

000 1000 licencí
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SMC-100 – Představení průmyslové automatizace

Výukový modul SMC-100 představuje průmyslovou automatizaci, rozšiřuje uživatelům znalosti, 
výhody a zdroje energií důležitých v těchto systémech. Zkoumá specifické  montážní procesy 
vedoucí k porozumění automatizovaných systémů.

KAPITOLY

Úvod do automatizace
Automatizovaný proces
Automatické výrobní zařízení
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eLEARNING-200@
SMC-101 – Principy stlačeného vzduchu

Modul SMC-101 popisuje základní principy, zákony a prvky použité v pneumatických a 
elektropneumatických obvodech. Obsahuje typy, způsoby ovládání a schematické značky 
různých prvků používaných v průmyslových aplikacích.

KAPITOLY

Úvod do pneumatiky Pneumatické pohony
Pneumatické obvody Ventily a ventilové bloky
Vlastnosti plynů Vakuum
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu Měření pneumatických veličin
Úprava stlačeného vzduchu Aplikace pneumatických prvků
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SMC-102 – Principy elektřiny

Výukový modul SMC-102 pomáhá proniknout do principů elektrotechniky. Výuka probíhá od 
absolutních základů, mezi které patří výroba elektrické energie, její distribuce a používání. V další 
fázi dochází k vysvětlení vodivosti materiálů a tvorbě elektrických okruhů. Na závěr následuje 
výklad základních elektrických veličin a zákonů.

KAPITOLY

Výroba elektřiny Napětí
Rozvod a distribuce Elektrická energie
Využití elektřiny Elektrický odpor
Stavba atomu Ohmův zákon
Elektrické obvody Wattův zákon
Elektrický proud
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eLEARNING-200@
SMC-103 – Stejnosměrné napájení

Výukový modul SMC-103 se zabývá elektrickými obvody využívajícími stejnosměrný proud. 
V této kapitole je přehledným způsobem vysvětlena problematika sériového a paralelního 
zapojení spotřebičů, využití baterií a akumulátorů k napájení elektrických obvodů.

KAPITOLY

Stejnosměrný proud
Baterie
Analýza obvodů
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SMC-104 – Střídavé napájení

Výukový modul SMC-104 názorně popisuje všechny důležité aspekty při využívání střídavého 
proudu. Můžete zde najít kapitoly, které se věnují výkladu elektromagnetického pole nebo 
popisují, co to střídavý proud je a v čem spočívají přínosy při jeho využívání. Mezi další témata, 
kterým se kurz věnuje, patří transformátory a kondenzátory.

KAPITOLY

Elektromagnetizmus
Výroba střídavého proudu
Elektromagnetická zařízení
Transformátory
Kondenzátory

eL
E

A
R

N
IN

G
-2

00

17



www.smctraining.com • training@smctraining.com

eLEARNING-200@
SMC-105 – Elektronické prvky

Výukový modul SMC-105 pomáhá pochopit problematiku polovodičových materiálů a 
polovodičových součástek. Je zde vysvětlena problematika použití a řízení polovodičových 
součástek, jakými jsou usměrňovače, diody nebo tranzistory.

KAPITOLY

Polovodiče
Polovodičové součástky
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SMC-106 – Základy el. zapojení

Výukový modul SMC-106 srozumitelným způsobem vysvětluje problematiku vodičů a kabeláže. 
Zabývá se jejím správným návrhem a využitím. Modul pomáhá pochopit základy jištění a ochrany 
elektrických obvodů před přepětím a ochrany osob před úrazem elektrickým proudem.

KAPITOLY

Kabeláž, konektory a ochrana elektrických obvodů
Transformátory a jejich využití

eL
E

A
R

N
IN

G
-2

00

19



www.smctraining.com • training@smctraining.com

eLEARNING-200@
Výukový modul SMC-107 pomáhá při pochopení základních principů stejnosměrných a 
asynchronních elektromotorů. Konstrukce motorů je popsána do detailů tak, aby došlo k 
rychlému porozumění dané problematice.

KAPITOLY

Stejnosměrné elektromotory
Jednofázové AC elektromotory
Třífázové AC elektromotory

SMC-107 – Základy el. motorů
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SMC-108 – Technologie snímačů

Výukový modul SMC-108 představuje svět snímačů používaných v moderní automatizaci. 
Modul je zaměřen na základními typy a parametry snímačů, jejichž znalost napomáhá nalezení 
nejvhodnějšího řešení pro snímání dané veličiny. Modul vysvětluje problematiku enkodérů, 
koncových snímačů, ale také identifikaci pomocí QR kódů či RFID čipů. Vysvětluje i značky 
prvků.

KAPITOLY

Úvod ke snímačům
Základní parametry snímačů
Dotykové a bezdotykové snímače
Snímače polohy, rychlosti a zrychlení
Procesní snímače
Značení a identifikace
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eLEARNING-200@
SMC-109 – Programovatelné logické automaty PLC

Výukový modul SMC-109 interaktivní cestou seznamuje uživatele se světem průmyslových 
řídicích systémů. Učí je jakým způsobem PLC fungují a jak se liší od běžných řídicích 
systémů. Popisuje také, jakým způsobem dochází k připojování snímačů a pohonů k 
vstupním či výstupním modulům.

KAPITOLY

Úvod a historie
Úvod do digitální elektroniky
Typy a funkce PLC
Všeobecná konstrukce PLC hardwaru
Fyzická integrace PLC
Interní konstrukce procesorů
Základní koncepce programování PLC
Aplikace PLC
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SMC-110 – Řízení procesů (není v CZ)

Výukový modul SMC-110 představuje uživatelům systémy řízení procesů. Odlišené typy řízení  
jsou analyzovány a blíže sledovány v blocích tvořících uzavřené okruhy řízení se zpětnou vazbou 
a představuje rovněž  řídící systémy pro kontrolu proměnlivých veličin.

KAPITOLY

Úvod do procesní techniky
Systémy řízení procesů
Nastavování
Řízení (PID regulátory)
Procesy řízení proměnlivých veličin
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eLEARNING-200@
SMC-111 – Hydraulika / Elektrohydraulika (není v CZ)

Výukový modul SMC-111 se zaměřuje na hydraulické systémy používané v průmyslové 
automatizaci. Popisuje rozdílnost prvků používaných v hydraulice, proporcionální hydrauliku, 
principy funkce, fyzikální zákony a schematické značky.

KAPITOLY

Úvod do hydrauliky Ventily a ventilové bloky
Hydraulické systémy Ostatní hydraulické prvky
Tekutiny a jednotky Proporcionální hydraulika

Bezpečnost v hydraulických obvodech Aplikace v hydraulice
Hydraulické pohony
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KAPITOLY

Úvod do robotiky Řízení a koncové prvky
Bezpečnost robotů Programování robotů
Osy robotů Průmyslové aplikace
Manipulace

SMC-113 - Roboty (není v CZ)

Výukový modul SMC-113 představuje robotické systémy, široký rozsah možností, 
bezpečnost těchto systémů, konstrukci, programování a nejrozšířenější aplikace.
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