
siemens.no/kurs

Sitrain opplæring 
for industri
Kurs 2018



Siemens kurssenter 
tilbyr sertifiserte 
kurs

Ansattes kvalifikasjoner blir stadig 
viktigere for arbeidsgivere og ansatte. 
Derfor tilbyr vi kvalifisert videreutdanning 
som dekker hele Siemens industri 
produkt portefølje.        

Alle våre kurs er utviklet av Siemens 
internasjonale opplæringssenter Sitrain, 
Siemens Training for Industri. Dette sikrer 
at våre kurs er i henhold til ISO 9001.  
Vi benytter bare sertifiserte instruktører 
for å gi dere den beste opplæringen i 
markedet.

Opplæringstilbudet vårt dekker, 
Automatisering, Drives, Nettverk, 
Prosessautomatisering med PCS7, 
Prosessinstrumentering, Digitalisering 
med Industri 4.0 og Sky lagringstjenester 
basert på MindSphere.

Vi tilbyr også kunde tilpassede kurs som 
kan gjennomføres hos oss eller hos dere,                       
kontakt oss for å få et tilbud.
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Ansattes kvalifikasjoner blir stadig vikti-
gere for arbeidsgivere og ansatte. Derfor 
tilbyr vi kvalifisert videreutdanning som 
dekker hele Siemens industri produkt 
portefølje. Vi har utviklet et globalt Sitrain 
sertifiseringsprogram (Siemens opplæring 
for Industri), der innholdet i de forskjellige 
sertifiseringene til en hver tid vil være 
tilpasset industriens behov. Etter at du har 
bestått testene, vil du motta et interna-
sjonalt sertifikat for den modulen du har 
gjennomført. 

1.1 Moduler i Sitrain-sertifiseringsprogram
Vi setter opp sertifiseringene når vi har nok 
deltakere til å gjennomføre de. For å melde 
deg på, går du inn på nettsiden for kurs og 
velg sertifisering, www.siemens.no/kurs. 
Klikk på den sertifiseringen du vil delta på 
og fyll in påkrevd informasjon.

1.1.1 Sertifisering i Factory Automation   
med TIA-Portal S7-1500
Vi tilbyr sertifisering for både for de som 
har gått på service kurs og programme-
rings kurs. Dersom dere gjennomfører 
kurs 1 og 2 innen seks måneder får dere 
mulighet til å melde dere opp til testen 
gratis, alle andre må betale. 
Sertifiseringen gjennomføres hos oss, 
den inneholder både teoretiske og prak-
tiske oppgaver. Vi anbefaler forkunnskap 
som tilsvarer kurs 1 og kurs 2 innen 
servicekurs eller programmeringskurs. 

1.1.2 Sertifisering i Factory Automation 
med Siamtic S7-300 og S7-400
Vi tilbyr sertifisering for både for de som 
har gått på service kurs og programme-
rings kurs. Dersom dere gjennomfører 
kurs 1 og 2 innen seks måneder får dere 
mulighet til å melde dere opp til testen 
gratis, alle andre må betale. 
Sertifiseringen gjennomføres hos oss, 
den inneholder både teoretiske og prak-
tiske oppgaver. Vi anbefaler forkunnskap 
som tilsvarer kurs 1 og kurs 2 innen 
servicekurs eller programmeringskurs.

1.1.3 Sertifisering i Profinet nettverk
Vi tilbyr to forskjellige sertifiseringer 
innen profinet, en for sertifisert nettverk 
installatør og en for sertifisert profinet 
nettverks ingeniør. For å melde seg opp til 
disse anbefaler vi å delta på systemkurset 
vi gjennomfører for profinet. Testen 
gjennomføres hos oss, den inneholder 
både teoretiske og praktiske oppgaver. 

1 Sertifisert kompetanse  
   i industrien
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1.1.4 Sertifisering i Profibus nettverk
Vi tilbyr to forskjellige sertifiseringer inne 
profibus, en for sertifisert nettverk instal-
latør og en for sertifisert profibus nettverks 
ingeniør. For å melde seg opp til disse 
anbefaler vi å delta på systemkurset vi 
gjennomfører for profibus. Testen gjen-
nomføres hos oss, den inneholder både 
teoretiske og praktiske oppgaver. 

1.1.5 Sertifisering i PCS7
Vi tilbyr sertifisering for deg som skal 
drifte anlegg med PCS7, Sertifisert PCS7 
Service teknikker og for de som skal lage 
anlegg med PCS7, Sertifisert PCS7 
Programmerer. Testen gjennomføres hos 
oss, den inneholder både teoretiske og 
praktiske oppgaver. Har dere spørsmål 
kontakt oss gjerne.
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2.1 SIMATIC S7-TIA Migrering fra S7 til TIA 
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av Simatic S7 og Simatic WinCC. Dette er 
et kombinert software og hardware 
migreringskurs og passer for alle som har 
jobbet med Step7. Vi går gjennom konfi-
gurasjon og programmering av Simatic 
S7 automasjonssystemer med TIA 
Portalen, prinsippene for Profinet IO og 
fordelene ved å ha ett verktøy for både 
PLS og HMI systemer samt nye funksjoner 
i S7-1500.

2 SIMATIC TIA Portal

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 9 480 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Introduksjon til TIA Portalen 
• Gjennomgang av Simatic S7 system- 
   familien med hovedvekt på S7-1500 
• Oversikt over feltbusser og nettverks- 
   konfigurasjon (PROFINET) 
• Konfigurering av hardware 
• Symbolsk adressering 
• Enkel programmering med klassiske  
   programmeringsspråk 
• Migrering fra gammel til ny software 
• Introduksjon til HMI 
• Feilsøking  
• Kursmateriell er på engelsk.

Sitrain opplæring for industri | Kurs 2018

6



2.2 SIMATIC S7-TIA Programmering 1
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av Simatic S7 og Simatic WinCC. Dette 
kurset går ut på å programmere den nye 
S7-1500 PLS i TIA Portalen. S7-1500 er 
den siste av Siemens S7 PLS og erstatter 
S7-300/400. Kurset vil ta for seg alt fra 
grunnleggende konfigurasjon og 
programmering, til migrering av eldre 
prosjekter og avansert programmering. 
Dette kurset passer derfor både for nybe-
gynnere så vel som mer erfarne brukere. 
Etter kurset vil du kunne konfigurere, 
idriftsette og feilsøke. Alle temaer blir 
gjennomgått med praktiske øvelser.

Målgruppe: 
Programmerere 
Commissionings ingeniører

Innhold: 
• Gjennomgang av Simatic S7 systemfa- 
   milien 
• Introduksjon til TIA Portalen 
• Konfigurering av hardware 
• Symbolsk adressering 
• Blokkarkitektur 
• Enkel programmering med klassiske  
   programmeringsspråk 
• Nettverkskonfigurasjon med Profinet og  
   Profibus 
• Introduksjon til HMI 
• Introduksjon til Drives 
• Trace 
• Feilsøking Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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2.2 SIMATIC S7-TIA Programmering 2 
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC.  Dette er 
et videregående kurs for deg som ønsker 
mer dyptgående kunnskap om TIA Portal 
og  S7-1500 systemet. Vi vil gå gjennom 
hvilke muligheter som finnes når det 
gjelder programmering med tanke på 
tilgjengelige instruksjoner, oppbygning av 
program og programmeringsspråk.

De nye optimaliserte blokkene vil også bli 
gjennomgått samt adressering av varia-
bler i disse. Vi skal også se på hvilke 
mekanismer som finnes for diagnostise-
ring, håndtering og visning av programre-
laterte feil for en S7-1500. Alle temaer 
blir gjennomgått med praktiske øvelser. 
Forutsetninger: Du bør ha deltatt på TIA 
Portal programmering1 eller ha tilsva-
rende forkunnskaper.

Målgruppe: 
Programmerere 
Commissionings ingeniører

Innhold: 
• Konfigurering av hardware 
• Programdesign 
• Jump- og akkumulatorfunksjoner 
• Analog signalbehandling 
• Funksjoner, funksjonsblokker og multi- 
   instans 
• Optimaliserte blokker 
• Indirekte adressering 
• Introduksjon til SCL og GRAPH 
• Systemdiagnose og feilhåndteringsme- 
   kanismer 
• HMI alarmer 
• Integrasjon og igangsetting av drives  
   med Startdrive

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Sitrain opplæring for industri | Kurs 2018
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Kurssted: Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding til dette kurset gjøres ved å 
kontakte oss, vi setter opp kurset når vi har 
fått nok deltakere.

2.3 SIMATIC S7-TIA Programmering 3
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC. Det 
tredje kurset for SIMATIC TIA Portal er 
basert på kunnskapen fra programme-
ringskursene 1 og 2.  Du får en introduk-
sjon i liste programmeringsspråket (STL), 
Structured Control Language (SCL) og 
S7-GRAPH. Du vil opprette brukerspesifikke 
blokker for rapportering, håndtering og 
analyse av programfeil. For å lagre 
maskindataene lærer du hvordan du 
håndterer resepter i SIMATIC HMI (opera-
tørkontroll og overvåkingssystem). Du vil 
sette opp kommunikasjon mellom flere 
stasjoner basert på Industrial Ethernet. 
Etter kurset vil du være i stand til å 
forkorte konfigurasjonstider samt optima-
lisere anlegget ditt raskere.

Målgruppe: 
Programmerere 
Commissionings ingeniører

Innhold: 
• Lære om prinsippet for objektorientert  
   programmering 
• Lage gjenbrukbare S7 blokker basert på  
   IEC 61131-3 på en objektorientert måte 
• Opprett brukbare blokker samt bruker- 
   biblioteker 
• Programmere S7 blokker for programre- 
   latert feilhåndtering og evaluering 
• Programmere alarmmeldinger 
• Konfigurere data administrasjon med   
   SIMATIC HMI resepter 
• Konfigurer CPU - CPU-kommunikasjon  
   via Industrial Ethernet

Kursmateriell er på engelsk.
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2.4 SIMATIC S7-TIA Service 1
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av Simatic S7 og Simatic WinCC. I løpet av 
kurset vil du lære grunnleggende bruk av 
programvaren TIA Portal, få kjennskap til 
automasjonssystem Simatic S7, konfigu-
rering og parametrisering av hardware og 
grunnleggende programmering. Du får 
også en oversikt over HMI, PROFINET I / O 
og Startdrive. Du lærer hvordan du kan 
finne og løse grunnleggende hardware- 
og program feil.

Målgruppe: 
Kurset er ment for de som arbeider med 
installasjon, drift og vedlikehold, som 
også må være i stand til å foreta mindre 
programendringer i anlegg som er pro-
sjektert med TIA Portal.

Innhold: 
• Systemene i Simatic S7  
• Introduksjon til TIA Portal 
• Installasjon og vedlikehold av automati- 
   seringssystemet 
• Konfigurasjon av hardware og online  
   funksjoner 
• PLS tagger  
• Idriftsettelse av hardware 
• Grunnleggende programmering 
• Logiske funksjoner (binære funksjoner)  
• Digitale funksjoner (tid og telling funk- 
   sjoner) 
• Tilkobling av operatørpanelet  
• Tilkobling og parametrisering av Profinet  
   I / O  
• Tilkobling av Sinamics G120 og para- 
   metrisering ved hjelp av Startdrive

Forutsetninger: 
Grunnleggende kunnskap om automati-
seringsteknikk

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart
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2.5 SIMATIC S7-TIA Service 2
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC. Denne 
opplæringen vil øke din kunnskap på 
feilsøking og feilretting ved hjelp av diag-
nose verktøy i TIA Portal. Du vil lære om 
testfunksjoner for kontroll av programmer 
skrevet i Structured Control Language 
(SCL). Man vil også lage en sekvens styring 
ved hjelp av S7-Graf. Analog signalbehand-
ling vil også bli gjennomgått.

Målgruppe: 
Kurset er ment for de som arbeider med 
installasjon, drift og vedlikehold, som 
også må være i stand til å foreta mindre 
programendringer i anlegg som er pro-
sjektert med TIA Portal.

Innhold: 
• TIA Portal og Simatic S7-1500 
• Oppstart av hardware og software 
• Lagring av data i datablokken 
• Konfigurerbar FC og FB 
• Feilsøking og Testfunksjoner 
• Organisasjonens blokker 
• Behandlingen av analoge verdier 
• Alarmhåndtering HMI 
• Trace Funksjon 
• Web-server CPU og HMI 
• Systemdiagnostikk 
• Innføring i graf 
• Introduksjon til SCL 
• Tilkobling av Sinamics G120 og para- 
   metrisering ved hjelp av Startdrive

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart
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2.6 SIMATIC S7-TIA Service 3
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av Simatic S7 og Simatic WinCC. 
Det tredje service kurset er basert på basis 
fra SIMATIC S7 TIA Portal service 1 og 2. Du 
blir kjent med muligheten for å inkludere 
en driftsenhet i rask sanntid prosesskon-
troll. Du konfigurerer kommunikasjon 
mellom Simatic CPUer (basert på Industrial 
Ethernet) til å overføre prosessdata og 
utveksle statusinformasjon. Dette er basert 
på eksisterende programmer i programme-
ringsspråk LAD / FBD, Structured Control 
Language (SCL) og Instruction List (IL). 
Gjennom utvidet forståelse får du nye 
impulser og ideer for anleggsoptimalise-
ring og dermed kan redusere eller elimine-
re nede tid på hele systemet. 
 

Målgruppe: 
Commissionings ingeniører

Innhold: 
• TIA Portal og Simatic S7-1500 
• Oppstart av hardware og software 
• IEC tellere og timere med multiinstans 
• Håndtere feil i software 
• Konfigurere direkte betjeningsknapper  
   på HMI 
• Introduksjon til STL 
• Lagre prosess data i datablokker 
• Introduksjon til datakommunikasjon 
• Alarm prosedyre

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding til dette kurset gjøres ved å 

kontakte oss, vi setter opp kurset når vi har 

fått nok deltakere.
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2.7 SIMATIC S7-TIA Safety
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC. Du vil få 
bedre forståelse av programmering av 
maskinens sikkerhetsfunksjoner i en enkelt 
maskin eller et anlegg hvor Simatic S7 og 
programvareplattform TIA Portal brukes. 
Programmet fletter teorien om maskinsik-
kerhet med praktiske eksempler for å løse 
sikkerhetsfunksjonene. Vi ser på hva som 
er nødvendig for å oppnå forskjellige 
sikkerhetsnivåer (PL / SIL) og sikkerhets-
funksjonene kan bli realisert i programme-
ringsverktøy. Vi ser også eksempler på 
kommunikasjon med andre sikkerhets-
systemer. Opplæringen er rettet mot 
maskin sikkerhet og programmering rettet 
mot løsning med Simatic S7 og TIA Portal 
Safety. 

Forutsettninger: 
Erfarne programmerere som tidligere har 
deltatt på noen av kursene, Simatic TIA 
Portal Migrering fra Step 7, Simatic TIA 
Portal programmering 1 , Simatic TIA 
Service 2 eller tilsvarende. Grunnleggen-
de kunnskap om maskinsikkerhet er 
ønskelig, men ikke nødvendig.

 

Målgruppe: 
Kurset er rettet mot programmerere som 
også har et ansvar for sikkerheten til 
personer eller som ønsker å få en forstå-
else av hvordan prosessen fungerer.

Innhold: 
• Introduksjon til Maskindirektivet,  
   CE-merket og sikkerhets standarder for  
   maskiner. 
• Introduksjon til TIA Portal konfigurasjon  
   og programmering av failsafe PLS for  
   realisering av sikkerhetsfunksjonene 
• Verifikasjon av sikkerhetsfunksjonene  
   samt failsafe kommunikasjon mellom  
   styresystemer

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 18 500 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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2.8 SIMATIC S7-TIA 
Structured Coded Language (SCL)
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC. I løpet av 
dette kurset bruker vi programmerings-
språk SCL, høynivåspråk for Simatic S7-
1500 og S7-1200. Ved hjelp av enkle 
eksempler viser vi fordelene ved SCL. 
Under kurset vil du lage, redigere og teste 
dine egne SCL programmer.

Forutsettninger: 
TIA Portal kunnskap tilsvarende ett av 
våre kurs: Simatic TIA Portal migrering fra 
Step7, Simatic TIA Portal Programmering 
1 eller praktisk erfaring innen program-
mering eller i gangkjøring av anlegg med 
TIA Portal er nødvendig.

Målgruppe: 
Kurset er rettet mot de som arbeider med 
programmering, i gangkjøring og vedlike-
hold av Simatic S7-1500.

 
Innhold: 
• Introduksjon til SCL-funksjoner 
• SCL editor, program eksempler 
• Datatyper, operander, indeksert  
   adressering 
• Opprette funksjoner og funksjonsblokker   
   i SCL 
• Arbeid med variabler og symbolsk    
   adressering 
• Opprette, distribuere og teste dine egne  
   SCL-programmer 
• Testfunksjoner, diagnostikk og alarm- 
   statusfunksjoner online

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 10 800 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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2.9 SIMATIC S7-TIA-1200
TIA Portal er et verktøy for programmering 
av SimaticS7 og Simatic WinCC. Kurset 
omhandler oppbyggingen av Simatic 
S7-1200 system, komponenter og pro-
gramvare. Mye av tiden er brukt på å løse 
praktiske øvelser. Etter kurset, vil du få 
grunnleggende kunnskap om automatise-
ring med PLS-systemer. Deltakerne vil også 
lære om drift av Simatic S7-1200 og være i 
stand til selv å lage enkler PLS-program 
basert på funksjonsbeskrivelser. Du trenger 
ingen spesielle forkunnskaper for å delta 
på dette kurset. 

Målgruppe: 
Kurset passer for alle nybegynnere på 
Simatic S7-1200, eller de som ønsker å 
tilegne seg grunnleggende kunnskaper 
om PLS-programmering.

Innhold: 
• Simatic S7-1200-oversikt 
• Simatic TIA Portal STEP 7 Basic 
• Konfigurasjon og adressering 
• PLS tagger 
• Programblokker 
• Binære og digitale funksjoner 
• Introduksjon til paneler 
• Feilsøking

Kursmateriell er på engelsk.

Kurssted: Oslo 
Pris: kr 12 000 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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3.1 SIMATIC S7 Programmering 1 
Dette er kurset for deg som ønsker å lære 
SIMATIC programmering med en praktisk 
og konkret tilnærming. I tillegg går vi 
gjennom betjening og overvåkning av 
systemene, prinsippene for Profibus DP 
og håndtering av omformere/drives. 
Konseptet for Totally Integrated Automa-
tion (TIA) blir demonstrert med hoved-
vekt på S7-300. Etter kurset vil du være i 
stand til å strukturere og lage enkle 
S7-programmer på en effektiv måte med 
Step 7. Alle temaer blir gjennomgått med 
praktiske øvelser.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for de som arbeider med 
installasjon, drift og vedlikehold, som 
også må være i stand til å foreta mindre 
programendringer i anlegg som er pro-
sjektert med Step 7. 

3 SIMATIC S7 Classic

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Oversikt over systemet for Totally  
   Integrated Automation (TIA) 
• SIMATIC S7 system familie 
• SIMATIC Manager 
• Konfigurering av hardware 
• Symbolsk adressering 
• Blokk arkitektur 
• Binære operasjoner 
• Digitale operasjoner 
• Introduksjon til Profibus DP og HMI 
• Introduksjon til Micromaster MM420 
• Lagring av prosessdata i datablokker 
• Oppbygging av funksjoner og funk 
   sjonsblokker 
• Organisasjonsblokker 
• Feilsøking 
• Dokumentasjon, lagring og arkivering  
   av prosjekter 

Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendig
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3.2 SIMATIC S7 Programmering 2
Dette er kurset for deg som vil bli kjent 
med alle programmeringsmulighetene i  
Step 7.  I tillegg går vi grundig gjennom 
betjening og kontroll av systemene, 
prinsippene for Profibus DP og håndte-
ring av frekvensomformere. Konseptet for 
Totally Integrated Automation (TIA) blir 
demonstrert med hovedvekt på S7-300.

Etter kurset vil du være i stand til å struk-
turere og lage avanserte S7 programmer 
på en effektiv mate. Alle temaer blir 
gjennomgått med praktiske øvelser.

Forutsetninger: Du bør ha gått Program-
mering 1 eller ha tilsvarende forkunnska-
per.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for de som arbeider med 
installasjon, drift og programmering, som 
også må være i stand til å lage avanserte 
programmer i anlegg som er prosjektert 
med Step 7. 

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Gjennomgang av de viktigste grunn- 
   prinsippene 
• Programdesign 
• Hopp og akkumulatorfunksjoner 
• Funksjoner, funksjonsblokker og multi- 
   instanser 
• Indirekte adressering 
• Integrasjon av en frekvensomformer  
   (MM420) ved å bruke PROFIBUS DP 
• Datautveksling mellom S7 og frekvens- 
   omformer (MM420) 
• Organisasjonsblokker 
• Analyse av S7 diagnosedata 
• Alarmkonfigurering HMI

Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Tilsvarende Programmering 1
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3.3 SIMATIC S7 Programmering 3
Kurset henvender seg primært til deg 
som tidligere har deltatt på programme-
rings kurs og som nå ønsker å løse avan-
serte applikasjoner ved bruk av avanserte 
funksjoner i Step 7.

Målgruppe:                                                                                                                         
Programerere

Innhold: 
• Funksjoner, funksjonsblokker og multi- 
   instanser 
• Fremstilling og anvendelse av komplekse  
   datastrukturer 
• Anvendelse av komplekse blokkparametre 
• Indirekte adressering, parametertilde- 
   ling og evaluering ved bruk av ”ANY  
   format” 
• Biblioteksfunksjoner for integrert feildi- 
   agnostikk, herunder: 
      - Håndtering av synkrone og asynkrone  
         feil 
      - Evaluering av feilmeldinger 
      - Håndtering av resepter med HMI 
• S7 kommunikasjon med globale data 
• SFB/SFC kommunikasjon 
• Introduksjon til Industrielt ethernet og  
   profinet 
• Demonstrasjon av Engineerings tools: 
      - Graph, SCL, CFC                                                                                                                                             
Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Tilsvarende Programmering 2 kurs og god 
programmeringskunnskap

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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3. 4 SIMATIC S7 Service 1
Kurset er laget for deg som skal drifte 
styringssystemer basert på SIMATIC S7. 
Etter kurset vil du være i stand til å feilsø-
ke, rette feil og bytte kort, noe som totalt 
reduserer nede tiden for anlegget.

Målgruppe:                                                                                                                         
Her er kurset for deg som er service 
ingeniør, elektriker eller lignende, og som 
har interesse for å lære mer om PLS 
systemene fra Siemens.

Innhold: 
• Systemoversikt over SIMATIC S7 
• Komponentene i Step7 
• Programbearbeiding i automatiserings- 
   systemet 
• Binære og digitale operasjoner 
• Konfigurering og montasje av automati- 
   seringssystemet 
• Adressering og oppkopling av I/O- 
   moduler 
• Hardware og Software oppstart av  
   automatiseringssystemet 
• Introduksjon til HMI 
• Introduksjon til frekvensomformer/ 
   drives 
• Konfigurere PROFIBUS DP slaver 
• Lære å ta sikkerhetskopier og dokumen- 
   tere prosjekter

Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Ingen

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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3.5 SIMATIC S7 Service 2
Kurset er for vedlikeholdspersonell som 
har noe erfaring med SIMATIC S7, tilsva-
rende Service og vedlikehold 1. På kurset 
vektlegger vi oppsett av hardware, pro-
grammering av software, feilsøkning og 
feilkorrigering. I sammenheng med dette 
behandles grunnleggende emner innen-
for styre og overvåkningssystemer, mot-
ordrifter og de grunnleggende standarder 
for kommunikasjon via MPI og Profibus 
DP. Ved å lære effektiv feilsøking vil 
anleggets nede tid reduseres. Kurset 
består av både teori og øvelser.

Målgruppe:                                                                                                                         
Her er kurset for deg som er servicein-
geniør, elektriker eller lignende, og som 
har interesse for å lære mer om PLS 
systemene fra Siemens.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Feilsøking og korrigering av hardware/ 
   software feil 
• Opprettelse og bruk av datablokker 
• Funksjoner og funksjonsblokker 
• Gjennomgang av de forskjellige typer  
   organisasjonsblokker (oppstarts, inter- 
   rupt og feilorganisasjonsblokker) 
• Innlesning og behandling av analog  
   signaler 
• Lokalisering og fjerning av softwarefeil  
   som medfører at CPUen går i STOP 
• Feilsøking på MPI-nettverk 
• Konfigurere Profibus DP slaver 
• Endre konfigurasjonen på Touch Panel 
• Parametisere frekvensomformer/drives

Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Erfaring med PLS tilsvarende Service og 
vedlikehold 1
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3.6 SIMATIC S7 Service 3
Kurset fokuserer på hardware/software 
feilsøking, feilretting samt være i stand til 
å gjøre programendringer. Etter kurset vil 
du ha innarbeidet en systematikk som 
reduserer anleggets nede tid. Det blir 
både teori og praktiske øvelser.

Målgruppe:                                                                                                                         
Serviceingeniører, elektrikere eller lignen-
de, og som har interesse for å lære mer 
om PLS systemene fra Siemens.

Innhold: 
• Idriftsettelse av en produksjons linje  
   ved bruk av Step 7-program 
• Bruk av integrerte SFCer og SFBer 
• Feilsøkingsmuligheter ved bruk av  
   organisasjonsblokker (OBer) 
• Konfigurering og visning av egne diag- 
   nosemeldinger 
• Feilsøking og feilretting 
• Idriftsettelse av Profibus DP Slave 
• Profibus DP diagnose 
• Diagnosemuligheter i HMI 
• Diagnosemuligheter med frekvensom- 
   former via STARTER                                                       

Praktiske øvelser utføres på SIMATIC 
S7-300. Kursdokumentasjonen er på 
engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Erfaring med PLS tilsvarende Service og 
vedlikehold 2.

3.7 SIMATIC S7 400H Prosjektering av 
fault tolerance / failsafe med software 
F-Systems
I dette kurset blir du lært opp i konfigure-
ring fra sensor nivå, hardware oppsett og 
programmering av safety funksjoner med 
F-System software. Du vil også lære å 
drifte anlegg med S7 400H.

Målgruppe:                                                                                                                         
Dette kurset er for deg som skal konfigu-
rere eller drifte anlegg som er basert på  
fault tolerance funksjonalitet med soft-
warepakken F-System.

Innhold: 
• Safety of Machinery 
• F-Systems Overview 
• Sensor Actuator Interface 
• Safety Features 
•.Configuration 
• Programming with CFC 
• Operating and Maintenance 
• Kommunikasjon 
• Safety                                                  

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Fordel med erfaring fra Siemens PLS 
systemer

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 18 500 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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4.1SIMATIC HMI WinCC Comfort OP/TP- 
Paneler
Kurset gir deg kunnskap om hvor raskt og 
enkelt du kan konfigurere maskin og 
anleggsspesifikke HMI løsninger ved hjelp 
av WinCC Comfort. Du lærer å designe og 
dynamisere grafiske bilder. 

Etter å ha deltatt i kurset, kan du gjøre 
følgende: 
Redigere WinCC-prosjekter for  
applikasjoner på maskinnivå.

Lage optimale grafiske bilder. Implemen-
tere arkiver for alarmer og verdier

Få tilgang til spesifikke verdier fra S7 og 
vise og viderebehandle dem i operatør-
styrings- og overvåkingssystemet.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for programmerere, 
oppdragsgivere, ingeniører, vedlike-
holdspersonell, servicepersonell og 
operatører. 

4 Simatic HMI  

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 10 800 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Systemoversikt TIA Portal, SIMATIC  
   WinCC 
• Opprette et SIMATIC WinCC prosjekt 
• Konfigurering av tilkobling til SIMATIC S7 
• Grunnleggende om grafisk bildeoppret- 
   ting for operatørkontroll og overvåking 
• Brukeradministrasjon 
• Alarmvisning, alarmlogging, alarmkon- 
   figurasjon 
• Tag logging, trendkonfigurasjon, trend- 
   visning 
• Resepter 
• Bruk av ulike HMI-stasjoner 
• Praktiske øvelser med SIMATIC S7-1500

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Grunnleggende kunnskap om automati-
seringsteknologi
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4.2 SIMATIC HMI WinCC SCADA TIA  
Advanced
Dette kurset omhandler konfigurering av 
SCADA systemer med SIMATIC WinCC TIA.
Ved hjelp av eksempler vil du få den 
kunnskapen som er nødvendig for å 
bruke systemet effektivt for dine applika-
sjoner. Etter gjennomføring av kurset vil 
du ha oversikt over de funksjonene som 
softwaren tilbyr og vil forstå fordelene 
med WinCCs åpenhet. 

Etter å ha deltatt på dette kurset, kan du 
gjøre følgende: 
Redigere SIMATIC WinCC-prosjekter for 
bruk i SCADA oppsett. Implementere 
loggingskonsepter for meldinger, alarmer 
og målte verdier.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for programmerere, 
oppdragsgivere, ingeniører, vedlike-
holdspersonell, servicepersonell og 
operatører.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart. Innhold: 
• Systemoversikt TIA Portal, SIMATIC  
   WinCC (SCADA) 
• Opprette et SIMATIC WinCC-prosjekt 
• Konfigurere tilkoblingen til SIMATIC  
   S7-automatiseringssystemet 
• Strukturering av operatørgrensesnittet 
• Grunnlag for å lage grafikkdisplayer for  
   menneskelig maskingrensesnitt 
• Navigere gjennom anleggets skjermer 
• Brukeradministrasjon 
• Meldingsrepresentasjon, meldingslog- 
   ging, konfigurering av meldinger 
• Tag logging, trendkonfigurering og  
   trendplanlegging 
• Trend plotting, og melding representa- 
   sjon inkludert logging av data i databasen 
• Resepter 
• Faceplater for gjenbruk og sentralisert 
modifisering av grafikkblokker 
• Bakgrunnsbehandling Global Scripting 
• Forsterkning av innholdet ved hjelp av  
   praktiske øvelser på SIMATIC S7-1500

Forutsetninger:                                                                                                                         
Grunnleggende kunnskap om automati-
seringsteknologi
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4.3 SIMATIC HMI WinCC SCADA WinCC v7
Dette kurset omhandler konfigurering av 
SCADA systemer med SIMATIC WinCC V7. 
Ved hjelp av eksempler vil du få den 
kunnskapen som er nødvendig for å 
bruke systemet effektivt for dine applika-
sjoner. Etter gjennomføring av kurset vil 
du ha oversikt over de funksjonene som 
softwaren tilbyr og vil forstå fordelene 
med WinCCs åpenhet.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for programmerere, 
oppdragsgivere, ingeniører, vedlike-
holdspersonell, servicepersonell og 
operatører.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• SIMATIC WinCC System Oversikt, WinCC 
lisenser, mulige system konfigurasjoner 
• WinCC Prosjekter, lage prosjekter,  
   mulige prosjekttyper, data struktur 
• Kommunikasjon mot PLS, mulige kon- 
   trollere, oppsett av knytning mot  
   Siemens S7 
• Lage tagger og grupper, interne og  
   eksterne tagger, system info kanal,  
   simulering 
• Kryssreferanse editor 
• Fordeler og muligheter med TIA 
• Graphics Designer 
• Dynamisering av objekter  
• Diagnose for C-Scripts and VB-Scripts 
• Global Script Editor for egen definerte  
   funksjoner og action 
• User Administrator: WinCC brukeres og  
   grupper, autorisasjons nivåer 
• Faceplate teknologi ved hjelp pop up 
bilder med tagg prefiks og faceplate typer 
• Tag Logging: arkiver og arkiv tagger,  
   arkiv konfigurasjon, typer av arkiver 
• Alarm Logging: Alarm prosedyre, alarm  
   klasser og typer, arkiv konfigurasjon,  
   alarm kontroll 
• Report Designer
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5.1 PCS7 Systemkurs 1
Dette kurset gir en grunnleggende innfø-
ring i PCS7. Deltakerne vil lære grunnleg-
gende programmering av Simatic PCS 7. 
Med øvelser og eksempler vil man lære 
hvordan et processanlegg automatiseres. 
Du vil lære om oppbygning av, RIO kabi-
netter med Profibus / Profinet , AS, PCS 7s 
funksjonsbibliotek, PCS 7s HMI system, 
OS, for overvåkning og operatørs stasjo-
ner via Ethernet.

Målgruppe:                                                                                                                         
• Presentasjon av prosesssystemet PCS7 
• SIMATIC Manager for oppbygning,  
   programmering, diagnose og feilsøking 
• Prosjekteringskonseptet for PCS7 
• Hardwareoppsett, I/O, kommunikasjon  
   og operatørstasjoner 
• Prosjektering med teknologisk hierarki 
• Programmering i Continuous Function  
   Chart, CFC 
• Sekvensprogrammering i Sequential  
   Function Chart, SFC 
• Oppbygging, bildelaging og program- 
   mering av operatørstasjon med Simatic  
   WinCC

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                                         
Dette kurset er for deg som er nybegyn-
ner i prosessautomasjon. Kjennskap til 
prosessautomatisering er en fordel samt 
at det er en fordel å ha generell PC kunn-
skap, spesielt Microsoft Windows.

5 SIMATIC PCS 7

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 21 000 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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5.2 PCS7 Systemkurs 2
Dette kurset bygger på Systemkurs 1 og 
gir en dypere innføring i PCS7. Du vil lære 
å masse generere software, lære å sette 
opp multiprosjekt med oppsett av Server 
og Klient løsninger, lage egne faceplater, 
blokkikoner samt gå mer i dybden på AS 
og OS konfigurering.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for prosjekt ingeniører og 
programmerere som jobber med PCS7.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 21 000 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Server og Klient oppsett 
• AS engineering 
• OS engineering 
• Lage funksjonblokker med SCL 
• Autogenerering av software med  
   import/export assistant 
• Gjennomgang av Version Cross Checker 
• Bruk av resepter 
• Globale Script for WinnCC 
• Faceplate, blokkikoner og PCS7 wizards  
   i SIMATIC WinCC.                                                                                                           

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                  
Dette kurset er for deg som har deltatt på 
PCS7 systemkurs 1 eller har lignende 
kunnskap. Kjennskap til prosessautomati-
sering er en fordel samt at det er en 
fordel å ha generell PC kunnskap, spesielt 
Microsoft Windows.
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5.3 PCS7 Service
Dette kurset gir dere en grunnleggende 
oversikt over PCS7’s ulike komponenter 
for et eksisterende prosjekt. Vi går gjen-
nom alt fra hardware til software og 
operatørstasjon. Simatic PCS 7 standard 
bibliotek for CFC og faceplate for opera-
tørstasjon gjennomgås. Deltakerne vil bli 
opplært i hvordan man skal utføre mindre 
endringer i et eksisterende anlegg. Målet 
med opplæringen er å være i stand til å 
utføre mindre endringer, feilsøke og 
drifte anlegg som er laget med PCS7.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for service teknikere og 
ingeniører som skal drifte anlegg med 
PCS7.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 21 000 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Simatic Manager og andre verktøy for  
   prosjekt, diagnose og feilsøkning 
• Systemoversikt og arkitektur 
• Diagnose, feilsøking og bytte av hardware 
• Prosjekteringskonsept fra I/O til automa- 
   sjons- og operatørsystem 
• Hardwarekonfigurering av AS og OS 
• Programmering i Continuous Function  
   Chart, CFC 
• Gjennomgang av kommunikasjon  
   mellom automasjons- og operatørsystem 
• Mindre program endringer og endringer  
   i operatør systemet                                                                                                          

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                  
Kjennskap til prosessautomatisering er en 
fordel samt at det er en fordel å ha gene-
rell PC kunnskap, spesielt Microsoft 
Windows.
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5.4 PCS7 Process Safety
Dette kurset lærer deg å konfigurere 
failsafe applikasjoner med CFC og Safety 
matrix. Den teoretiske delen av opplærin-
gen er supplert med praktiske øvelser. 
Disse øvelsene blir utført på S7-400 H / F 
plattform.  Etter kurset vil du være i stand 
til evaluere failsafe funksjonene og 
beregne responstidene til de.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for erfarne PCS7 prosjekt 
ingeniører som benytter failsafe applika-
sjoner i prosessanlegg.

Innhold: 
• Funksjonsonell sikkerhet i henhold til   
   IEC61508 og IEC61511                                                      
• Systemarkitektur og Diagnose i feilsikre  
   komponenter  

• Oversikt over de F-I/O-kort 
• HW oppsett  
• F-bibliotek av systemfunksjoner  
   (F-Shutdown, Partial Shutdown grupper) 
• F-bibliotek av brukerfunksjoner  
   (fail-safe-data, F-kvittering, kommuni- 
   kasjon, voting blokk) 
• Applikasjoner (passivering, reintegrerin- 
   gen) 
• Safety Matrix beregning og justering av  
   F-tider med S7ftimeb.xls                                                                                                    

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Forutsetninger:                                                                                                  
Simatic PCS 7 system 1 eller 2 eller tilsva-
rende kunnskap og praktisk erfaring fra 
SIMATIC PCS 7 prosjekt

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 18 500 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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6.1 Profibus konfigurering og feilsøking 
med ProfiTrace
Kurset gir deg en gjennomgang av Profi-
bus, installasjon, diagnose og feilsøking. 
Deltakerne får en grundig teoretisk 
kunnskap og praktiske øvelser med ulike 
analytiske testverktøy som Profitrace. 
Konfigurasjon og kommunikasjon med 
Profibus deltakere i Simatic S7 og integra-
sjon av slaver fra forskjellige produsenter. 
Du får kjennskap til kommunikasjonsmu-
lighetene i Simatic S7. Konfigurering av 
S7 master, både enkle, modulære og 
intelligente DP slaver fra forskjellige 
produsenter og bruke diagnose i PLS og 
HMI systemer.

Målgruppe:                                                                                                                         
Opplæringen er rettet mot alle brukere av 
Profibus uavhengig av produsent. 

6 SIMATIC Net

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 10 200 
Varighet: 3 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Systembeskrivelse Profibus 
• Profibus DP / PA 
• Profibusprofiler 
• Installasjon og konfigurasjon av ulike  
   typer master og slave 
• Diagnose og nettverk feilsøking med  
   Profitrace 
• Feilsøking med diagnose repeater,  
   oscilloskop, analysatorer og testverktøy  
• Simatic S7 kommunikasjon over for- 
   skjellige busser 
• Gjennomgang av FDL kommunikasjon 
• Oversikt over Profinet og Profinet IO

Forutsetninger:                                                                                                                         
Ingen
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6.2 Profinet med Industrial Ethernet i  
       TIA Portal
Vi gir deg muligheten til å lære om profi-
net, den åpne industrielle Ethernet stan-
darden for automatisering. Her lærer du 
hvordan du prosjekterer, starter opp og 
feilsøker på et nettverk raskt og effektivt. 
Mange praktiske øvelser underbygger 
teorien du lærer.

Målgruppe:                                                                                                                         
Programmerere, vedlikeholdspersonell, 
servicepersonell og operatører.

Innhold: 
• Grunnleggende om industrielt Ethernet 
• Grunnleggende om PROFINET IO, RT &  
   IRT 
• PROFINET IO med konfigurering og  
   programmering 

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 15 800 
Varighet: 4 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

• Konfigurering av media redundans 
 
• Introduksjon til de integrerte webtje- 
   nestene i PROFINET enhetene 
• Utnytte og konfigurere delte profinet  
   enheter 
• PN/PN coupler 
• Datakommunikasjon CPU / CPU  
• Datakommunikasjon PC / PLS med OPC  
   S7 tilkobling 
• Omfattende praktiske eksempler med  
   øvelser

Forutsetninger:                                                                                                  
SIMATIC S7 kunnskap i henhold til TIA-
PRO1, TIA-SERV2 eller TIA-SYSUP. Opplæ-
ringen utføres ved hjelp av SIMATIC 
S7-1500 og SIMATIC TIA Portal.

30



7.1 Sinamics S120 Oppstart og Service
Dette kurset tar for seg det grunnleggen-
de med SINAMICS S120 systemet. Det gir 
deg den tekniske kunnskapen som kreves 
for igangsetting, optimalisering og feilsø-
king. Etter kurset vil du være i stand til å 
implementere automasjonsløsninger med 
SINAMICS S120. Software for konfigura-
sjonen av drive vil være STARTER.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for de som skal jobbe med 
oppstart og service av Sinamics S120. 

7 Frekvensomformer / Simocoder

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 21 000 
Varighet: 5 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Drive systemets virkemåte og oversikt  
   over dokumentasjon og service 
• Oppstart og oppsett med STARTER  
• Diagnose og feilsøking 
• Grunnleggende om kommunikasjonen  
   via profibus og profinet 
• Software funksjoner, PID regulering og  
   optimalisering av SERVO og VECTOR 
   drives 
• Oppstart av integral basic positioner  
   (EPOS) 
• Praktiske øvelser på kurssettet

Forutsetninger:                                                                                                                         
Dataferdigheter og grunnleggende Simatic 
S7 systemkunnskap tilsvarende opplæring 
Simatic S7 Service 1, samt interesse for 
frekvensomformer teknikk .

Kursmateriell er på engelsk.
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7.2 Sinamics G120 Oppstart og Service
Ønsker du å lære hvordan du utfører 
service, idriftsettelse eller konfigurerer en 
SINAMICS G120 drive, da er dette kurset 
for deg. Du får oversikt over SINAMICS 
G120, hvordan du idriftsetter den med 
Starter, hvordan sette opp kontrollord og 
statusord. Du vil lære å integrere SINA-
MICS G120 i Simatic, hvordan kjøre 
diagnose og benytte safety-funksjoner.

Målgruppe:                                                                                                                         
Kurset er ment for de som skal jobbe med 
oppstart og service av Sinamics G120.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 7 300 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Oppstart med Starter 
• Parametre og BICO-teknologi 
• Integrasjon i SIMATIC 
• Diagnose 
• Sikkerhetsfunksjoner 
• Service og support 
• Praktiske eksempler

Forutsetninger:                                                                                                  
Generell kunnskap om elektronikk,  
frekvensomformer og datakunnskaper.                   

 Kursmateriell er på engelsk.
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7.3 Simocode Pro
Målet med kurset er at deltakerne skal bli 
kjent med produktet Simocode pro og 
funksjonene i den. Deltakerne vil få en 
generell kunnskap om alle de forskjellige 
måtene Simocode kan brukes. Du vil lære 
å bruke programvaren Simocode ES, ulike 
diagnose og testfunksjoner og hvordan 
Simocode kan knyttes opp mot overord-
net kontrollsystem via profibus eller 
profinet.

Målgruppe:                                                                                                                         
Elektrikkere, idriftsettere, service og 
ingeniører 

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 7 300 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Produktene i Simocode familien 
• Standard og ekspansjonsmoduler 
• Strøm og spenningstransformatorer 
• Operatørpaneler 
• Funksjonene for Simocode Pro 
• Motorbeskyttelse og kontrollfunksjoner 
• Overvåkning og diagnose 
• Oppsett og diagnose med softwaren  
   Simocode ES 
• Kommunikasjon med Profibus og Profi- 
   net til Simatic S7

Forutsetninger:                                                                                                                         
Generell kunnskap om elektroteknikk.  

Kursmateriell er på engelsk.
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8.1 SIMATIC PDM
Mulighet for HART kommunikasjon blir 
stadig mer utbredt på standard prosessin-
strumentering. Kurset gir en innføring i 
hvordan programvaren SIMATIC PDM 
sammen med HART modem kan brukes 
som et verktøy for oppsett, feilsøking og 
diagnose på instrumenter.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

8 Prosessinstrumentering

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 6 800 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• En innføring i HART 
• Bruksområder 
• Vedlikehold av device katalogen i PDM 
• Oppkopling mot instrument ved hjelp  
   av HART modem 
• Gjennomgang av funkjonene i PDM                                                                                       

Forutsetninger:                                                                                                                         
Grunnleggende kunnskap om instrumente-
ring.
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8. 2 Nivå
Deltakerne lærer å utnytte de grunnleg-
gende funksjonene til de ulike måleprin-
sippene. Deltakerne vil også få kunnskap 
om produktporteføljen av prosessinstru-
mentering og produktspesifikasjonene for 
disse.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 6 800 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Gjennomgang av de ulike måleprinsip- 
   pene 
• Gjennomgang av de ulike prinsippene  
   for Level switch og kontinuerlig måling 
• Siemens produktportefølje SITRANS L  
   og deres tekniske spesifikasjoner 
• Håndtering, drift, idriftsettelse, inkludert  
   fjernaksess via SIMATIC PDM 
• Diagnose                                                        

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Kurs 2018 | Sitrain opplæring for industri



8.3 Flow
Deltakerne lærer å utnytte de grunnleg-
gende funksjonene til de ulike måleprin-
sippene. Deltakerne vil også få kunnskap 
om produktporteføljen av prosessinstru-
mentering og produktspesifikasjonene for 
disse.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

Innhold: 
• Elektromagnetisk, Coriolis og Ultralyd 
• Gjennomgang av de ulike måleprinsip-
pene 
• Siemens produktportefølje SITRANS F  
   og deres tekniske spesifikasjoner 
• Håndtering, drift, idriftsettelse, inklu- 
   dert fjernaksess via SIMATIC PDM 
• Diagnose

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 7 300 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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8.4 Trykk
Deltakerne vil lære det fysiske grunnlaget 
for måling av trykk. Deltakerne vil også få 
kunnskap om produktporteføljen av 
prosessinstrumentering og produktspesi-
fikasjonene for disse teknologiene.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 7 300 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Siemens produktportefølje for trykk  
   SITRANS P og tekniske spesifikasjoner 
• Fyiske prinsipper 
• Håndtering, drift, idriftsettelse, inklu- 
   dert fjernaksess via SIMATIC PDM 
• Diagnose 
• Funksjoner

Kursdokumentasjonen er på engelsk
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8.5 Temperatur
Deltakerne vil lære det fysiske grunnlaget 
for temperaturmåling. Deltakerne vil også 
få kunnskap om produktporteføljen av 
prosessinstrumentering og produktspesi-
fikasjonene for disse teknologiene.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

 

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 4 000 
Varighet: 1 dag

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.

Innhold: 
• Siemens produktportefølje for temperatur  
   SITRANS T og deres tekniske spesifika- 
   sjoner 
• Fyiske prinsipper 
• Håndtering, drift, idriftsettelse, inklu- 
   dert fjernaksess via SIMATIC PDM 
• Diagnose 
• Funksjoner

Kursdokumentasjonen er på engelsk
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Innhold: 
• Siemens produktportefølje Elektro- 
   pneumatiske ventiler SITRANS VP 
• Fyiske prinsipper 
• Håndtering, drift, idriftsettelse, inklu- 
   dert fjernaksess via SIMATIC PDM 
• Diagnose 
• Funksjoner

Kursdokumentasjonen er på engelsk

8.6 Positioner
Deltakerne vil få grunnleggende opplæ-
ring i bruk av pneumatiske ventilstyringer. 
Samt kunnskap om produktporteføljen av 
prosessinstrumentering og produktspesi-
fikasjonene for disse teknologiene.

Målgruppe:                                                                                                                         
Brukere innen prosessinstrumentering.

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 6 800 
Varighet: 2 dager

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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8.7 Veiesystemer
Denne opplæringen gir den nødvendige 
kunnskapen for implementering, drift, 
forebyggende vedlikehold og service av 
et veiesystem med SIWAREX. Den tilegnede 
kunnskapen vil bli utnyttet under mange 
laboratorieøvelser ved hjelp av kursutstyr. 
Etter opplæringen vil du være i stand til å 
prosjektere et veiesystem med SIWA-
TOOL.

Målgruppe:                                                                                                                         
Projektpersonell, programmerer, operatør, 
vedlikeholdspersonell

Innhold: 
• Generell informasjon om SIWAREX  
   veieceller og elektronikk. 
• Grunnleggende om veiesystem. 
• Design og struktur av et veiesystem  
   sammen med Siwarex 
• Kalibrering av et doseringsskala system  
   med Siwarex 
• Integrasjon i Simatic S7 
• Feilsøking

Kursdokumentasjonen er på engelsk

Kurssted: Siemens Oslo 
Pris: kr 4 000 
Varighet: 1 dag

Påmelding gjøres senest 1 uke før kursstart.
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9.1 Påmelding
Påmelding gjøres elektronisk ved å klikke 
på kursets dato i kurskalender. Så snart 
din påmelding er registrert, får du en 
skriftelig bekreftelse.

9.2 Priser
Du finner prisene i kurskatalogen og på 
våre hjemmesider. Prisene inkluderer 
kursmateriell, lunsj og forfriskninger. 
Kursavgiften blir du belastet etter at 
kurset er gjennomført.

9.3 Avmelding/avlysning
Avmelding og flytting av kurs kan du 
gjøre kostnadsfritt inntil 10 dager før 
kursstart om  ikke annet er spesifisert i 
kursbeskrivelsen. Melder du deg av eller 
bytter kurs etter dette, må du betale hele 
kursavgiften dersom ikke andre i din 
organisasjon overtar plassen. Avmelding 
må du gjøre skriftlig.

Gjennomføring av kursene forutsetter at 
det er nok påmeldte. Skulle kurset bli 
avlyst får du beskjed om dette senest en 
uke før kursstart.

9.4 Kurs etter behov
For kurs som ikke er terminfestet er det 
viktig at du sender oss din påmelding slik 
at vi kan sette deg på venteliste. Kurset 
settes i gang så snart mange nok er 
påmeldt.

9.5 Standardkurs og spesialkurs
Alle terminfestede kurs i dette programmet 
er standardkurs. Avvik i sted, termin  

9 Praktiske opplysninger

og/eller kursinnhold etter kundens ønske
er i utgangspunktet spesialkurs. Det må
være minimum 4 personer for å arrangere
et spesialkurs. For slike kurs gjelder andre
priser og betingelser.

9.6 Undervisningstid og materiell
Undervisningstiden er vanligvis fra kl.
09.00 til kl. 16.00 (spesifisert i kursbe-
kreftelsen). For SIMATIC-kurs som går
over fire eller fem dager starter første
kursdag kl. 10.00. Alt kursmateriell får du
hos oss. Du vil også få lunsj, kaffe eller
te.

9.7 Copyright Siemens
Kopiering, mangfoldiggjøring og andre
former for videreformidling av kursdoku-
mentasjon eller deler av innholdet er ikke
tillatt. Kursdokumentasjon leveres kun til
kursdeltakere og er personlig.

9.8 Hotell
Du må selv ordne med hotell/overnatting.
Siemens har imidlertid inngått avtaler
med forskjellige hoteller. Kontakt oss for
nærmere opplysninger.

9.9 Kontakt
Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på mail,
kurs.iadt.no@siemens.com

eller ring 452 50 254 eller 92857512.
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