Вартість навчання складає:
_ СО111
_ 5 142,00 грн. з ПДВ.
_ PLC
_ 10 800,00 грн. з ПДВ.
_ PN, AUT _ 10 200,00 грн. з ПДВ.
Що входить:
_ Роздавальні матеріали.
_ Обіди та кава-брейки.
_ Екскурсія.
_ Сертифікат міжнародного зразка Festo.

Збагачуймось знаннями, відпочиваючи!
До зустрічі в Одесі!

Тематика навчання:

Кількість місць обмежена! Бронюйте заздалегідь!
У разі запитань, звертайтесь за телефонами:
(044) 228-67-18
(050) 66-561-66
або пишіть на e-mail:
did_ua@festo.com

До зустрічі в Одесі,
Ваша команда Festo

ДП «Фесто», 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 11.
• тел. (044) 228-67-18 • моб. (050) 66-561-66 • did_ua@festo.com • www.festo.ua

Гідравліка
Пневматика
Програмування
контролерів Siemens
CoDeSys
ZenON
Навики комунікації для
інженерів
Мехатроніка
Основи електроніки

g Детальна програма тренінгів на www.festo.ua

Вітаємо!
Щороку ми зустрічаємося з вами в Одесі, щоб навчитися новому та одночасно
гарно провести час.
2019 рік не є виключенням.
Ми підготували для вас ще більше тренінгів, які перевершують ваші очікування.
Комфорт передусім: про зручність та комп’ютерне забезпечення ми щиро вдячні нашим партнерам – Mechatronics Fab Lab на базі ОНАХТ.
Червень
25.06 – 27.06
CO111 Навички комунікацій
для инженерів.
PLC291 SCADA/HMI програма ZenOn.
PN111 Сучасна промислова
пневматика. Базовий рівень.
PN121 Сучасна промислова
пневматика: електричні
та електронні системи
управління пневматичними
елементами.
HY511 Сучасна промислова
гідравліка. Базовий рівень.
PLC211 Програмування
контролерів Siemens S7-300,
S7-400. Базовий рівень.
PLC212 Програмування
контролерів Simatic S7-1500
(1200) спільно з ПЗ TIA Portal
v.15.
PLC263 SCADA-система Siemens: WinCC v7.x.
Базовий курс.
PLC271 Універсальне
середовище CoDeSys:
обслуговування обладнання
та основи програмування.
PLC111 Основи електроніки.
AUT211 Основи мехатроніки.
PN911 Автоматизовані
системи управління
пневматичним приводом:
розробка, модернізація,
діагностика.

08.07 – 12.07

Липень
15.07 – 19.07

g Детальна програма тренінгів на www.festo.ua

Що ж чекає на вас цьогоріч?
Новий тренінг з комунікативних навичок.
Оновлений курс з основ електроніки.
Рекордна кількість тренінгів з техніки Siemens.
Тренінги з пневматики, гідравліки, мехатроніки, ZenOn, CoDeSys.
Максимальна кількість учасників групи – 12 слухачів.
У разі необхідності допомога з поселенням.
Не зволікайте – реєструйтесь прямо зараз!
До 20 травня діє спеціальна пропозиція раннього бронювання.
22.07 – 26.07

29.07 – 02.08

05.08 – 09.08

Серпень
12.08 – 16.08

19.08 – 23.08

