BREEMES organiseert in samenwerking met Schneider Electric
op 21 juni 2012 een

Workshop: “Ontdek de Altivar 32”
Implementeer de Altivar 32 met zijn
vele communicatiemogelijkheden en
handige besturings- en veiligheidsfuncties
in Uw installatie.
Doelstelling en doelgroep :
● De workshop is aan te raden voor zowel onderhoudstechnici als voor
personen die de studie van machines onder de loep nemen
(dimensioneren, vereenvoudiging schema’s/applicatie door
geïntegreerde functies,...)
● Naast het toepassingsdomein voor de zware applicaties (brekers,
transportbanden, hijsapplicaties,...) is de ATV32 ook ideaal voor
machines waarbij bepaalde eisen inzake veiligheid worden gesteld.
● Mede door de geïntegreerde PLC functionaliteit en de verscheidene
communicatiekanalen, kan de ATV32 ook worden gebruikt bij
applicaties met een complexe architectuur.

Op het programma :
● 08h30

Onthaal

● 09h00

Overzicht van het gamma, toepassingsgebieden en
technische karakteristieken.

● 09h45

Overzicht van de geldende veiligheidsnormen en de
beschikbare veiligheidsfuncties van de ATV32

● 10h30

Pauze

● 10h40

Demonstratie programmatie
Instellen voornaamste parameters
Configureren van veiligheidsfuncties

● 12h00

lunch

● 12h30

“Hands-on”, praktische oefening op demotoestellen.
Detecteren fouten (procedure, uitmeten
vermogencomponenten,….)

● 13h30

Software SoMove
Tools

● 15h00

Einde

Locatie : Breemes nv , Vogelsancklaan 260, 3520 Zonhoven
Wanneer : 21 juni 2012
Kostprijs: Gratis

Om de workshop zo vlot en persoonlijk mogelijk te laten verlopen is het aantal plaatsen vrij beperkt.
Dus aarzel niet en schrijf nu meteen in via onderstaand antwoordformulier.

Antwoordformulier
Terug te faxen naar +32 (0) 11 39 94 30 of mailen naar p.devue@breemes.be

□ Ja, ik kom naar de “Ontdek de

Altivar 32” workshop:

Opleiding te Zonhoven op 21 juni 2012 met …… personen.

Naam: ……………………………………………………………………..
Bedrijf: ……………………………………………………………………
Straat + nr : ……………………………………………………………….
Postcode + Gemeente : …………………………………………………...
Tel.: ………………………………. Fax : ………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met toegangsplan

□ Neen ik kan helaas niet aanwezig zijn op uw event, maar wens toch technisch op
,

de hoogte gehouden te worden .

