Taajuusmuuttajat
Vacon NX
30. – 31.3.2017, Oulu

Kurssilla osanottajat
perehdytetään Vacon NX
taajuusmuuttajien
toimintaperiaatteisiin,
käyttökohtaisiin virityksiin,
ohjelmointiin, huoltoon ja
vianetsintään.
Kurssi voidaan toteuttaa myös
yrityskohtaisena koulutuksena
asiakkaan paikkakunnalla.

Koulutus soveltuu taajuusmuuttajien huollosta ja
kunnossapidosta vastaaville
henkilöille.
Osallistujamäärä on rajoitettu
max 10 osallistujaan.

Taajuusmuuttajat VACON NX
To - pe 30. – 31.3.2017, Oulu

Kello

Ohjelma, torstai 30.3.

09.00

Kurssin avaus
Tiina Vikström, POHTO Oy

Oikosulkumoottori – taajuusmuuttaja säädettynä
-

vahvennettu eristys

-

eristetyt laakerit

-

DU / DT -filtterit

-

sinisuodatin

Kahvi
Oikosulkumoottori – taajuusmuuttaja käytössä
-

moottorin kuormitettavuus

-

moottoripuolen momentti

-

generaattoripuolen momentti

-

moottorin suojaus

Vacon NX tehoaste ja välipiirin lataus
Perusohjauskortin liitännät, ohjauspaneeli
12.00 -12.45

Lounas

12.45

VACON NX sovellusopas
-

käyttöönoton parametrointi

-

ohjauspaneelin käyttö

-

moottorin kilpiarvot

-

taajuusmuuttajan käynnistys

-

käynnistysmomentin maksimointi

Ohjearvon anto ja skaalaus
Analogialähdöt / skaalaus ja integraattorin asetus
15.00 – 15.15

Kahvi

15.15 –

Relelähdöt OPT-A2

16.30

Koulutuspäivän päätös

Kello

Ohjelma, perjantai 31.3.

08.15 -

VACON NX parametrointia
NC-Drive pc-ohjelman käyttö
Kahvi
NC-Drive -ohjelman käyttöharjoituksia, piirto-ohjelman käyttö

11.00-11.45

Lounas

11.45 -

NC-Drive -ohjelman käyttöharjoituksia, Service infon tutkinta
NCLoad -ohjelman käyttö
Vianpaikannusta

14.00-14.15

Kahvi

14.15 -

Mahdolliset Optiokortit esim. Profibus kortin lisäys / ohjelmointi

16.00 noin

Loppukeskustelu ja kurssin päätös

Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
www.pohto.fi

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.

Osallistumismaksu
Hinta 910 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Hintaan
lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Lisätiedot
Tiina Vikström, puh. 050 5709 705
s-posti: tiina.vikstrom@pohto.fi
Ilmoittautuminen
15.3.2017 mennessä puh. 010 834 4600,
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

1 hh 66 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 92 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

