LOGO! Beginners Training (LOGO_BEG)
Short Description
Heeft u geen elektrotechnische vooropleiding of heeft u nog nooit met Siemens Logo gewerkt, dan is het raadzaam om te starten met de
beginnerstraining. In deze 1-daagse training gaan we in op de mogelijkheden en toepassingen van de hard– en software. In de loop van de
dag gaat u zelf stap voor stap een programma in de Logo downloaden. U leert wanneer u een AND, OR of NOT moet toepassen. Verder
krijgt u uitleg over de TIMER functieblokken. Aan het eind van de dag kunt u zelf een eenvoudig programma schrijven en downloaden.
De beginnerstraining is zeker aan te raden ook al heeft u enige ervaring met de Logo.
Objectives
U beheert de beginnersfuncties van de programmeersoftware LSC.
U kunt het IP-adres van zowel de Logo als van de software veranderen.
U weet het verschil tussen AND, OR, NOT en tussen de TIMER functieblokken.
U kunt een eenvoudig programma schrijven, simuleren, downloaden en online meekijken
Target Group
Monteurs, operators, ZZP ers die geen elektrotechnische vooropleiding hebben gehad en degenen die nog nooit hebben gewerkt met
de Siemens Logo. Na deze training kunt u zich inschrijven voor de Logo8 Gevorderden training.
Content
In deze 1-daagse training leert u stap voor stap de Siemens Logo ontdekken. Allereerst gaan we de hardware behandelen. Welke soorten
Basis Modules (BM) zijn er en wat zijn de verschillen. Hoever kunt u de BM uitbreiden, wat is de processor snelheid, welke ingangen zijn
juist bedoeld om te tellen. Hoeveel stroom mag een relaisuitgang schakelen en wanneer kiest u voor een transistor uitgang? Welke soort
uitbreidingsmodules zijn er en hoe kunt u een 0-20ma sensor toch aansluiten op een 0-10 volt ingang? Na de hardware behandeld te
hebben, krijgt u uitleg over de Logo Soft Comfort (LSC) software. U krijgt uitleg over de belangrijkste functies.
Note
Certified partner Logo8 in Made beschikt over een groot aantal praktijkgerichte opdrachten zodat u de leerstof makkelijker opneemt en
begrijpt.
De maximale groepsgrootte is 4 personen waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt.
Prijzen zijn inclusief koffie / thee en lunch.
De factuur moet vooraf voldaan worden. Na inschrijving ontvangt u een factuur met daarop alle bankgegevens.
Type
Face-to-face training
Duration
1 day
Language
nl
Fee
399 EUR
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