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eLEARNING-200
Doskonały towarzysz teorii
Łatwy i prosty dostęp do wiedzy

Najlepszy sposób na zdobycie
podstawowej wiedzy z zakresu
technologii automatyzacji w celu
wsparcia rozwoju umiejętności
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Inteligentne wykorzystanie nowych technologii
oznacza, że wiedza może być przyswajana w sposób
ŁATWY i ELASTYCZNY.
Zanurz się w fascynujący świat technologii automatyki
dzięki atrakcyjnemu, nowemu systemowi nauczania

@
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Dowiedz się więcej o naszych kursach
eLEARNING

@

eLEARNING-200

eLEARNING-200 - Doskonały towarzysz teorii
eLEARNING-200 jest elastycznym systemem nauczania,
w którym wiedza może być zdobywana w zależności od
czasu i wymagań użytkownika.
Użytkownicy
mają
możliwość
uczestniczenia
w rzeczywistych zajęciach i dodatkowych kursach
internetowych wtedy, kiedy im to najbardziej odpowiada.
Aby móc rozwijać różne umiejętności technologiczne,
należy najpierw zdobyć wiedzę teoretyczną. SMC
International Training prezentuje program kursów
eLEARNING-200: doskonałe uzupełnienie naszego
sprzętu dydaktycznego.

Dostęp i użytkowanie
Dzięki platformie zasobów cyfrowych SMC International Training, użytkownicy mogą połączyć
się i pracować z różnymi rozdziałami i testami, aby ukończyć te kursy.
Dostęp i korzystanie z kursów eLEARNING-200, po ich zakupie, jest tak
proste:

• Wejdź na stronę digital.smctraining.com i wprowadź nazwę
użytkownika i hasło.
• Przeglądaj poszczególne rozdziały zakupionych kursów.
• Każdy rozdział kończy się TESTEM, potwierdzającym
zdobytą wiedzę.
• Po ukończeniu wszystkich rozdziałów kursu, użytkownik
otrzymuje CERTYFIKAT.

Struktura
Wszystkie kursy eLEARNING-200 mają następującą strukturę:

Kurs

Rozdział

Slajd

Rozdział
Slajd

Kurs
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Charakterystyka ogólna
eLEARNING-200 obejmuje kursy interaktywne, zawierające tekst i obrazy, a także
szeroki zakres animacji.

Zdjęcie / Animacja

Tekst
Text

Aktywacja
animacji

Dźwięk

Przyciski interaktywne

Język kursu i rodzaj licencji
eLEARNING-200 obejmuje łącznie 13 kursów, w różnych językach, z różnymi typami
licencji, zróżnicowanymi w zależności od czasu trwania. Każda licencja zapewnia dostęp
do wszystkich dostępnych kursów. Każdy użytkownik musi posiadać licencji.

Język kursu
eLEARNING-200 jest dostępny w sześciu językach:

•
•
•
•
•

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI
CZESKI (SMC-110, SMC-111 i SMC-113 kursy nieujęte w tym języku)
NIEMIECKI
BUŁGARSKI

• WĘGIERSKI (SMC-110, SMC-111 i SMC-113 kursy nieujęte w tym języku)
*Pozostałe języki: Wyślij zapytanie

Rodzaj licencji
Istnieje możliwość zakupu dwóch różnych typów licencji eLEARNING-200, w zależności od
wymagań klienta. Licencje mogą być JEDNORAZOWE (SINGLE USE) lub NA JEDEN
ROK (ONE YEAR).

•
•

ONE YEAR - Licencja jest ważna przez rok. Ważna dla jednego użytkownika na
licencję. Wielokrotnego użytku *.
* Wielokrotnego użytku: możliwe jest wyrejestrowanie się z kursów, tak aby nowy użytkownik
mógł zapisać się ponownie. Proces ten może być powtarzany dowolną ilość razy przed
wygaśnięciem licencji.
11
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SINGLE USE - Licencja jest ważna dla jednego użytkownika, nie jest wielokrotnego
użytku. Będzie ona ważna przez rok od momentu zapisania się użytkownika na kurs.
Nie ma możliwości wypisania się z kursu.

@
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eLEARNING-200 - Konfiguracja referencyjna zamówienia
Numer katalogowy licencji eLEARNING-200 zależy od następujących parametrów: język,
typ licencji, kurs oraz ilość wymaganych licencji.
Każdy użytkownik wymaga licencji. Można zamówić od 1 do 1000 licencji.
JĘZYK KURSU
0 Hiszpański
Angielski
1
2
Czeski*

RODZAJ Licencji
U
Y
Year

Single Use
One

3
4
5

Niemiecki
Bułgarski

* SMC-110, SMC-111
i SMC-113 są to kursy
nieuwzględnione w tym
języku.

Węgierski*

SAI _ _ 20- _ _ _
PAKIET DOSTĘPNYCH KURSÓW

LICZBA
Licencji

SMC-100 – Wprowadzenie do automatyki
SMC-101 – Podstawy pneumatyki

001 1 licencja

SMC-102 – Wprowadzenie do elektryczności

002

2 licencje

SMC-103 – Prąd stały DC

003

3 licencje

...

SMC-104 – Prąd przemienny AC

SMC-105 – Elektroniczne zadajniki sygnałów
SMC-106 – Wprowadzenie do okablowania
SMC-107 – Wprowadzenie do silników elektrycznych

010 10 licencji
011 11 licencji
012 12 licencji
...

SMC-108 – Technologia czujników

...

...

SMC-109 – Sterowniki programowalne

101

101 licencji

SMC-110 – Kontrola procesu
SMC-111 – Hydraulika/elektrohydraulika

102
...

102 licencje
...

SMC-113 – Robotyka

999

999 licencji

000 1000 licencji

www.smctraining.com • training@smctraining.com
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SMC-100 – Wprowadzenie do automatyki
Kurs SMC-100 wprowadza w tematykę automatyki przemysłowej, poszerzając wiedzę
użytkownika o znaczeniu, korzyściach i źródłach energii związanych z tymi systemami. Kurs
odkrywa specyficzny proces montażu, aby zrozumieć ogólne systemy zautomatyzowane.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do automatyzacji
Zautomatyzowany proces

eLEARNING-200

Zautomatyzowany system
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SMC-101 – Podstawy pneumatyki
Kurs ten wprowadza użytkowników w podstawowe zasady, prawa i komponenty stosowane
w systemach pneumatycznych / elektropneumatycznych. Obejmuje typy, zasady działania
i symbole różnych komponentów używanych w zastosowaniach przemysłowych.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do pneumatyki

Siłowniki pneumatyczne

Systemy pneumatyczne

Zawory rozdzielające

Właściwości gazów

Technologia podciśnienia

Sprężone powietrze i dystrybucja 1 Pomiar zmiennych pneumatycznych
Sprężone powietrze i dystrybucja 2 Zastosowania pneumatyczne
Przygotowanie powietrza
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SMC-102 – Wprowadzenie do elektryczności
Kurs SMC-102 prowadzi przez produkcję, transport, dystrybucję i wykorzystanie energii
elektrycznej, z uwzględnieniem stosowanych komponentów i obwodów sterowania.
Użytkownik zapozna się z różnymi typami obwodów i aplikacji elektrycznych oraz będzie w
stanie zrozumieć prawa i zależności pomiędzy parametrami elektrycznymi.

ROZDZIAŁY
Produkcja elektryczności

Napięcie elektryczne

Przemysł i dystrybucja

Zasilanie elektryczne

Zastosowanie elektryczności Rezystancja
Struktura atomu

Prawo Ohm'a

Elektryczny obwód

Prawo Watt'a
eLEARNING-200

Natężenie prądu
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SMC-103 – Prąd stały DC
Kurs ten koncentruje się na teorii obwodów prądu stałego. Wychodząc od najbardziej
powszechnego źródła prądu stałego, jakim jest bateria, przyglądamy się bliżej jej
połączeniom oraz różnym typom obwodów odbiorników prądu stałego (szeregowe,
równoległe, itd.).

ROZDZIAŁY
Prąd stały
Akumulatory
Analiza obwodu
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SMC-104 – Prąd przemienny AC
Kurs ten obejmuje zasady i prawa związane z indukcją i elektromagnetyzmem jako podstawę
do zrozumienia działania obwodów prądu zmiennego i ich zastosowań. Wyjaśniane są
szczegóły dotyczące różnych urządzeń, w tym cewek, przekaźników, transformatorów
i kondensatorów. Kurs uzupełniają pojęcia pola magnetycznego, generowania prądu
zmiennego, częstotliwości itp.

ROZDZIAŁY
Elektromagnetyzm
Generowanie fali prądu przemiennego
Urządzenia elektromagnetyczne
Transformatory
eLEARNING-200

Kondensatory
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SMC-105 – Elektroniczne zadajniki sygnałów
Kurs SMC-105 koncentruje się na badaniu urządzeń półprzewodnikowych powszechnie
stosowanych w urządzeniach i instalacjach automatyki. Zaczynając od poznania zasady
działania półprzewodników (złącze PN, itp.), użytkownik zapoznaje się z różnymi
urządzeniami półprzewodnikowymi, takimi jak diody, prostowniki, tranzystory,
optoizolatory, itp.

ROZDZIAŁY
Półprzewodniki
Urządzenia elektroniczne
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18

SMC-106 – Wprowadzenie do okablowania
Kurs ten przedstawia elementy, narzędzia i procedury stosowane przy podłączaniu
i okablowaniu paneli kontrolnych i urządzeń elektrycznych. Wyjaśnia uziemienie, złącza,
rozmiary kabli i różne sposoby podłączania transformatorów.

ROZDZIAŁY
Przewody, złącza i ochrona obwodu
eLEARNING-200

Podłączenie transformatorów
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SMC-107 – Wprowadzenie do silników elektrycznych
Kurs ten przedstawia zasady działania podstawowych maszyn elektrycznych, takich jak
silniki prądu stałego i zmiennego, zarówno jednofazowe jak i trójfazowe. Prezentuje
również połączenia, wykonanie i najbardziej typowe zastosowania tych silników.

ROZDZIAŁY
Silniki prądu stałego DC
Silniki jednofazowe AC
Silniki trójfazowe AC
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SMC-108 – Technologia czujników
Kurs ten pozwala użytkownikom zapoznać się z fascynującym światem czujników
i przetworników stosowanych w przemyśle. Zaczynając od ogólnych zastosowań, cech
i parametrów czujników, przechodzi przez różne typy czujników, ich zastosowanie i symbolikę.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do technologii czujników
Cechy i właściwości czujników
Czujnik zbliżeniowy
Czujnik położenia, prędkości i przyspieszenia

Zaawansowane czujniki
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Czujniki procesów przemysłowych
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SMC-109 – Sterowniki programowalne
Kurs SMC-109 omawia różne typy sterowników programowalnych, koncentrując się na
badaniu programowalnych sterowników logicznych (PLC). Wprowadza elektronikę
cyfrową, aby móc zrozumieć jak działa sterownik programowalny. Badana jest również
jego ogólna struktura, struktura procesora, ogólne koncepcje programowania i aplikacje
dla tych urządzeń.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie i historia
Wprowadzenie do elektroniki cyfrowej
Rodzaje i funkcje sterowników PLC
Ogólna struktura sprzętu PLC
Fizyczna integracja sterowników PLC
Struktura wewnętrzna CPU
Podstawowe pojęcia z zakresu programowania sterowników PLC
Typowe zastosowania sterowników PLC
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SMC-110 – Kontrola procesu
Kurs ten wprowadza użytkownika do systemów sterowania procesami. Analizowane są różne
typy sterowania, przyglądając się bliżej różnym blokom tworzącym kontroler pętli zamkniętej,
kończąc wprowadzeniem do systemów sterowania wielozmienne.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do sterowania procesami
Systemy sterowania procesami
Wartość zadana / komparator
eLEARNING-200

Kontroler (sterowanie PID)
Procesy wielozmienne
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SMC-111 – Hydraulika / elektrohydraulika
Kurs SMC-111 koncentruje się na badaniu systemów hydraulicznych stosowanych
w zautomatyzowanym przemyśle. Objaśnia różne elementy stosowane w hydraulice,
elektrohydraulice i hydraulice proporcjonalnej, analizuje ich zasady działania, stosowane
prawa fizyczne i symbole.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do hydrauliki

Siłowniki hydrauliczne

Teoria hydrauliki

Klasyfikacje zaworów hydraulicznych

Płyny hydrauliczne

Instalacje przewodowe i oprzyrządowanie

Systemy hydrauliczne

Symbolika i obwody elektrohydrauliczne
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SMC-113 - Robotyka
W tym kursie, po zakończeniu wprowadzenia do systemów zrobotyzowanych, zajmiemy
się bardziej szczegółowo aspektami bezpieczeństwa tych systemów, strukturą robotów,
ich programowaniem i najczęstszymi zastosowaniami przemysłowymi.

ROZDZIAŁY
Wprowadzenie do robotyki Kontroler i narzędzia końcowe
Bezpieczeństwo robotów

Programy dla robotów

Osie robota

Zastosowania przemysłowe
eLEARNING-200

Roboty manipulujące
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