
- Ter conhecimentos da área elétrica
- Ter conhecimento do Windows a nível de usuário
- É indispensável para o bom aproveitamento do 
curso que os alunos tenham conhecimento da 
linguagem de programação STEP7.

Os cursos desenvolvidos pela Orkan dão ênfase aos aspectos práticos do tema abordado o que pode ser constatado pelos 
equipamentos e exercícios utilizados nos cursos. Temos, contudo uma preocupação muito grande com a formação técnica 
de nossos treinandos o que nos faz dar também grande atenção à parte teórica fornecendo sempre conceitos técnicos que 
devem ser considerados na elaboração dos exercícios propostos.

Ao �nal deste curso os alunos estarão aptos a:

- Especi�car e con�gurar redes de comunicação para chão de fábrica Pro�bus, ASI, Ethernet e Pro�net
- Con�gurações de rede Pro�bus/Pro�net para linha de controladores S7 
- Diagnosticar problemas e visualizar status da rede 
- Trocar informações entre CLP’s da família S7 e dispositivos ligados à rede Pro�bus-DP (periferia descentralizada)
- Con�guração de Rede Ethernet TCP/IP 
- Troca de informações entre CLP’s utilizando rede Ethernet 
- Troca de informações entre CLP’s utilizando rede Pro�bus 
- Con�guração de OPC server utilizando rede Ethernet 
- Comunicação entre sistema SCADA e OPC server
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Para maiores informações entre em contato, teremos o maior prazer em atendê-lo.

milena@orkan.com.br
treinamento@orkan.com.br

(11) 4125.6088 | (11) 4125.8811
www.orkan.com.br

Pré-requisito

Este curso se destina a pro�ssionais das áreas de 
planejamento, projeto ou manutenção para o 
trabalho com sistemas de automação onde se 
aplica a rede de comunicação para o chão de 
fábrica.

Público Alvo

Per�l

Objetivos

- Arquitetura e endereçamento de I/O digitais e analógicos convencionais e em rede 
- Conceitos de Con�gurações Descentralizadas ( ASI / Pro�bus DP / Pro�net ) 
- Conceitos Básicos de Redes de Comunicação para chão de fábrica 
- Modelo ISO/OSI
- Topologia de rede Elétrica e Ótica 
- Regras para projeto de redes elétricas RS485 e Ótica

Conteúdo Programático Hardware

Treinamento Redes Pro�bus / ASI / Ethernet / Pro�net

Formação Pro�ssional


