
 

 

Přihláška ke školení programování řídicích systémů 

a HMI od IDEC 

Nedělejte jednoduché věci složitě! Vývojové prostředí 

Automation Organizer pro všechna PLC a dotykové displeje IDEC 

je tak jednoduché, že i nastavení složitějších komunikací je 

otázkou několika kliků. 

ZAMĚŘENÍ 
Seznámíte se s programováním japonských PLC a dotykových displejů od 

společnosti IDEC, která je již 70 let technologickým inovátorem na trhu 

automatizace.  

Kurz je vhodný pro všechny, kteří nechtějí trávit dlouhé 

hodiny programováním řídicích systémů a mají zájem rychle a efektivně 

vytvářet automatizační řešení s PLC a dotykovými displeji IDEC. 

 

 

Školení 1: Programování řídicích systémů 
a HMI od IDEC 

 Popis vývojového prostředí Automation 

Organizer 

 Download a upload programu, on-line 

monitorování 

 Adresace vstupů a výstupů, paměťové 

oblasti, nastavení remanence 

 Bitová logika, časovače a čítače, 

matematické funkce 

 Symbolické názvy proměnných, 

komentáře 

 Větvení programu, programování 

v záložkách 

 HW konfigurace PLC řady FC6A 

 Tvorba obrazovek a adresace 

proměnných PLC z dotykového displeje 

 Knihovna grafických symbolů 

 

Školení 2: Pokročilé funkce řídicích 
systémů a HMI od IDEC 

 Kurzy vhodný zejména pro absolventy 

školení Programování řídicích 

systémů a HMI od IDEC 

 Logování dat na SD kartu/USB flash disk 

 Vzdálený přístup po Ethernetu (Download 

/ Upload programu, Download uložených 

logů) 

 Personalizace grafického zobrazení 

(nastavení uživatelů a jejich přístupových 

práv, záznam úkonů uživatelů, atd.) 

 Seznámení a programování web serveru 

pro PLC a HMI 

 Zpracování alarmů a receptur na 

dotykovém displeji 

 Práce s vysokorychlostními čítači 

 Nastavení komunikace mezi FT1A 

(Master x Slave)

 

WORKSHOP 
Budete mít jedinečnou možnost vytvářet vlastní programy dle zadání školitele a ty hned odzkoušet na 

připraveném hardware. Doporučujeme přinést si vlastní notebook! 

KDY? 

 Aktuální termíny školení najdete na webu www.rem-technik.cz 

KDE?  

Školení probíhají ve školicím centru v sídle společnosti REM-Technik s.r.o. v Brně. 

http://www.rem-technik.cz/


 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLENÍ 

 

Firma: 

Jméno a příjmení, Titul: 

Pozice ve firmě:  

Adresa firmy:  

Telefon: 

E-mail: 

Termín a typ školení: 

Programování řídicích systémů a HMI od IDEC (1 den/ 2000 Kč) 

Termín:........................... 

Pokročilé funkce řídicích systémů a HMI od IDEC (1 den/ 2000 Kč) 

Termín:........................... 

Programování řídicích systémů a HMI od IDEC a Pokročilé funkce řídicích systémů a HMI od 

IDEC (2 dny/ 4000 Kč)  

Termíny:........................................................... 

 

 

Dne......................................    Podpis....................................... 

Kontakt pro přihlášky 

 

REM-Technik s.r.o. 

Klíny 35, 615 00 Brno  

Tel.: 548 140 000  
Fax: 548 140 005  

info@rem-technik.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

mailto:info@rem-technik.cz

