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Công ty của bạn đã đầu tư nhiều nguồn lực vào các phần mềm và phần cứng của hệ
thống điều khiển mới hơn và hiệu quả hơn với mục tiêu trước mắt là tăng năng suất.
Bước tiếp theo của mục tiêu đó là xây dựng một đội ngũ vận hành và bảo trì với đầy đủ
kỹ năng để điều khiển các thiết bị mới hiệu quả hơn.
TỪ CÁC KẾT QUẢ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG
Các nhà quản lý khi đầu tư vào đào tạo và cải thiện kỹ năng của người lao động sẽ đạt
được sự tăng năng suất và làm gia tăng tinh thần cũng như tạo ra sự hài lòng trong công
việc. Đào tạo đội ngũ vận hành và bảo trì sử dụng những hệ thống điều khiển của
Omron một cách hiệu quả cho những hoạt động hàng ngày của họ và để xử lý những sự
cố một cách nhanh chóng sẽ giúp cho công ty có thể liên kết các kinh nghiệm đó với
việc gia tăng nâng cao sản lượng và sự thành công của công ty
ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH SỰ NHUẦN NHUYỄN TRONG SỬ DỤNG
Từ những kết quả kiểm chứng, các khoá đào tạo của Omron sẽ giúp học viên rút ngắn
được thời gian học tập cho những người lần đầu tiên sử dụng những hệ thống tự động
công nghiệp cũng tốt như những chuyên gia có kinh nghiệm học những chức năng
chuyên sâu của hệ thống nâng cao. Những chuyên viên đào tạo có kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ kết hợp giữa phương pháp kỹ thuật dạy học với các bài tập ứng dụng có
thật trong môi trường tự động nhằm giúp cho học viên có những thông tin và kiến thức
trọng tâm trong suốt quá trình đào tạo. Một chứng chỉ hoàn tất khoá đào tạo của Omron
là bằng chứng cho những kiến thức đã được học.
Hãy để cho Omron đưa đến cho bạn những khoá đào tạo phù hợp nhất những nhu cầu
của bạn
CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO 2014
- Điều Khiển Lập Trình Cơ Bản
=> Mã số: PLC-1
- Các Kỹ Thuật Ứng Dụng Lập Trình PLC:
=> Mã số: PLC-2
- Sự Tích Hợp Giữa Giao Diện Người – Máy và PLC ( HMI/PLC) => Mã số: HMI
- Các sản phẩm thông dụng trong công nghiệp: các lọai Sensor, Điều khiển nhiệt độ,
Biến tần….
=> Mã Số : GEN
- Phần mềm lập trình cho hệ thống giám sát điều khiển
=> Mã số SCADA

- Kỹ thuật ứng dụng và lập trình điều khiển Servo => Mã Số Servo
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Văn Phòng HCM : Tầng 2, Tòa nhà WMC, 102 A-B-C Cống Quỳnh, P.
Phạm Ngũ Lão, Q1.
- Tel : (84-8). 3920 4338 , Fax : (84-8) 3920 4335
Văn Phòng Hà Nội : Tầng 6, 92 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
- Tel: (84-4) 3556 3444, Fax : (84-4) 3556 3443
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- PLC1:

- GEN :

- SERVO :

- PLC2:

- HMI :

- SCADA :

Điều Khiển Lập Trình Cơ Bản

Các Kỹ Thuật Ứng Dụng Lập Trình PLC

Mã số: PLC1

Mã số: PLC2

Mục đích:
- Khoá học sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản để viết một chương
trình điều khiển hệ thống tự động thông qua PLC, dùng phần mềm lập trình
CX-Programmer.
Học viên sẽ được đào tạo các kỹ năng lập trình và xử lý sự cố qua việc sử
dụng phần mềm vi tính và bàn phím lập trình.

Mục đích:
Khoá học ứng dụng này trang bị cho học viên các phương pháp kỹ thuật phát triển
cấu trúc lập trình được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển. Đọc và xử lý tín hiệu
vào/ ra Analog.

Thời gian: 3 ngày

Học viên cũng sẽ được trang bị thêm kiến thức trong mạng Field Bus. Phương pháp
truyền thông nối tiếp giữa các PLC, Truyền thông ModBus RTU giữa PLC &
Inverter.

Thành phần tham gia:

Thời gian: 3 ngày

Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư, người thiết kế liên quan đến việc thiết
kế, vận hành điều khiển chương trình trong tự động công nghiệp.
(Khoá học này thích hợp cho những học bắt đầu làm quen với PLC)

Thành phần tham gia:
Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư, người thiết kế liên quan đến việc thiết kế, vận
hành điều khiển chương trình trong tự động công nghiệp
(Học viên tham gia khóa học này phải có kiến thức cơ bản về PLC)

Nội dung:
PLC:
 Giới thiệu điều khiển lập trình
 Cấu trúc của PLC, và các vùng nhớ trong PLC
 Giới thiệu phần mềm lập trình CX-Programmer
 Các lệnh cơ bản
 Hướng dẫn lập trình các ứng dụng của PLC
 Các bài tập thực hành
Các thiết bị dùng trong khóa học:
 PLC: CP1L/1H ( PLC loại mới nhất của Omron)
 Phần mềm CX- Programmer V9.4

- Học Phí: 300.000
- Bao gồm tài liệu & CD
phần mềm

Nội dung:
 Giới thiệu cấu hình PLC họ CJ1M
 Giới thiệu hệ thống CompoBus/S & Device Net , Controler Link, Ethernet
 Truyền thông Modbus RTU giữa PLC & Inveter..
 Các lệnh về phát xung điều khiển servo.
 Đọc và xử lý tín hiệu vào/ ra Analog

Các thiết bị dùng trong khóa học:
 PLC: CJ1M, CP1L
 CompoBus/S Field Bus Module
 Module Analog
 Phần mềm CX-Programmer
 Inverter 3G3MX2

- Học Phí : 400.000
- Bao gồm tài liệu & CD
phần mềm.

Lập trình màn hình cảm ứng , (Giao Diện Người – Máy và
PLC)
Mã số: HMI
Mục đích:
Đây là một khóa học ứng dụng tập trung vào việc tích hợp giữa giao diện người
– máy và PLC (HMI/PLC) sử dụng màn hình lập trình Omron.
Học viên sẽ thiết kế một giao diện phần mềm hữu dụng nhằm cung cấp một giải
pháp cho người vận hành máy.
Thời gian: 2 ngày .
Thành phần tham gia:
Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư và các nhà thiết kế có liên quan đến phần
thiết kế, vận hành giao diện máy.
(Học viên phải có kiến thức PLC cơ bản)
Nội dung:
 Giới thiệu giao diện người – máy trong công nghệ tự động công nghiệp.
 Giới thiệu phần mềm lập trình HMI (CX-Designer)
 Giới thiệu các kỹ thuật ứng dụng và sáng tạo HMI
 Các bài tập thực hành
Các thiết bị dùng trong khóa học:
 PLC và mành hình cảm ứng họ NB- Series của Omron
 Công cụ tạo ra HMI ( NB- Designer)
 Phần mềm CX-Programmer

Học phí: 200.000
- Bao gồm tài liệu training & CD Phần mềm.

Các Sản Phẩm Thông Dụng
Mã số: GEN
Mục đích:
Đây là khóa học trang bị các kiến thức cơ bản về các sản phẩm thông dụng
trong công nghiệp.
Học viên sẽ được giới thiệu về nguyên ly hoạt động và đặc tính kỹ thuật của
các loại cảm biến trong công nghiệp, các bộ hiển thị số, bộ điều khiển nhiệt
độ, bộ lập trình đơn giản ZEN, Biến Tần….
Thời gian: 2 ngày
Thành phần tham gia:
Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư và các nhà thiết kế có liên quan đến các
thiết bị trong công nghiệp…
Nội dung:
 Giới thiệu đặc tính kỹ thuật & ứng dụng các loại cảm biến trong công
nghiệp : Cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, cảm biến siêu âm, bộ mã
xung vòng quay ( Encoder….)
 Giới thiệu đặc tính kỹ thuật & nguyên ly hoạt động của bộ điều khiển nhiệt
độ , các bộ hiển thị số.
 Giới thiệu đặc tính kỹ thuật và phương pháp lập trình ZEN..
 Giới thiệu đặc tính kỹ thuật và cách cài đặt các thông số trong biến tần
Các thiết bị dùng trong khóa học:
 Cảm biến quang : E3Z, E3JK, E3X…
 Cảm biến tiệm cận : E2A, E2K…
 Cảm biến siêu âm : E4PA
 Bộ mã xung vòng quay : E6B2..
 Bộ hiển thị số : K3MA, K3HB, Bộ điều khiển nhiệt độ : E5CN, E5CZ
 Bộ điều khiển lập trình ZEN
 Biến tần : 3G3MX2

Học phí: Miễn Phí

Phần mềm lập trình cho Hệ Thống Giám sát, Điều khiển và
thu thập dữ liệu .
Mã số:SCADA

Kỹ thuật ứng dụng và lập trình điều khiển Servo.
Mã số: SERVO

Mục đích:
Đây là một khóa học ứng dụng tập trung vào việc lập trình SCADA , cho phép
giám sát, điều khiển thu thập dữ liệu trên toàn hệ thống thông qua máy tính.

Mục đích:
Đây là khóa học ứng dụng tập trung vào việc tìm hiều về nguyên ly hoạt
động của servo và lập trình điều khiển servo cho các ứng dụng vừa và nhỏ.
Thời gian: 2 ngày

Học viên sẽ thiết kế một giao diện phần mềm hữu dụng nhằm cung cấp một giải
pháp cho người giám sát & vận hành máy.

Thành phần tham gia:
Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư và các nhà thiết kế có liên quan đến các
thiết bị trong công nghiệp…

Thời gian: 2 ngày
Thành phần tham gia:
Kỹ thuật viên, người giám sát, kỹ sư và các nhà thiết kế có liên quan đến phần
thiết kế, giám sát hệ thống & vận hành máy.
(Học viên phải có kiến thức về lập trình PLC)
Nội dung:
 Giới thiệu về CX-Supervisor V2.1. Các thành phần co bản của CXSupervisor V2.1
 Cách kết nối một hay nhiều PLC với CX-Supervisor
 Cách tạo một chương trình SCADA đơn giản.
 Huớng dẫn cách viết macro
 Huớng dẫn cách thành lập database, logging, truy xuất dữ liệu và thực
hiện biểu dồ trend.
Các thiết bị dùng trong khóa học:
- Máy tinh & Phần mềm CX-Supervisor.

Học phí: 400.000
- Bao gồm tài liệu training & CD Phần mềm Demo.

Nội dung:
 Giới thiệu đặc tính kỹ thuật & ứng dụng của servo trong các ngành công
nghiệp.
 Nguyên ly làm việc của servo.
 Viết chương trình PLC điều khiển Servo, các tập lệnh PLC liên quan đến
điều khiển Servo.
 Bài tập ứng dụng.
Các thiết bị dùng trong khóa học:

PLC CP1H/CP1L

Omron Servo Motor & Driver ( Dòng sản phẩm G5/G5 Lite)

Học phí: 400.000 VNĐ

Sensing tomorrow

TM

Điện thoại: (84-8) 3920.4338
Fax: (84-8) 3920.4335
Email: hcm_enquiry@ap.omron.com

MẪU ĐĂNG K Ý
Công Ty

:------------------------------------------------------------

Địa Chỉ

:------------------------------------------------------------

Điện thoại

:----------------------------, Fax: ------------------------

Email

:------------------------------------------------------------

Họ & Tên

:-------------------------------------------------------------

Chức Vụ

:-------------------------------------------------------------

Khoá Học

:------------------------ Ngày:-----------------------------

Ghi Chú:
Địa điểm học tại VPĐD Omron. Tầng 2 tòa nhà WMC,102 AB-C, Cống Quỳnh, P. Pham Ngũ Lão, Q1 .
Mỗi khóa học tối đa 12 học viên.
Thời học : - Sáng : 8:15 ~12:00.
- Chiều : 13:15 ~17:00.
Mẫu đăng ký phải được điền đầy đủ thông tin, và gởi đến công ty
OMRON trước 7 ngày , trước khi tham gia khoá học.
- Quí vị có thể gởi mẫu đăng ký thông qua Fax, Email, hoặc trực
tiếp gọi điện thoại cung cấp thông tin cho chúng tôi.
- Sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ gọi điện
thoại thông báo cho quí khách thông tin về khoá học..
- Sau khóa học sẽ tổ chức kiểm tra cuối khóa để cấp giấy chứng
nhận

