
Koulutuksissa opitaan käytännön sovellusten avulla  luomaan ja ylläpitämään 
automaatiosovelluksia nopeasti ja helposti. Koulutukset keskittyvät Sysmac Studio- ja CX-One-
ohjelmistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Koulutukset pidetään Espoon toimistollamme.

Sysmac Studio –ohjelmistoon liittyvät koulutukset:

• Sysmac Studio ja NJ/X-koneohjaimen perusteet 1pv, ke
• 03.10.2018, 28.11.2018

• 23.01.2019, 27.03.2019

• Sysmac Studio ja liikkeenohjaukset 1pv, to
• 04.10.2018, 29.11.2018

• 24.01.2019, 28.03.2019

• Sysmac Studio ja turvaohjaukset sekä käyttöliittymät 1pv, pe
• 05.10.2018, 30.11.2018

• 25.01.2019, 29.03.2019 

CX-One –ohjelmistoon liittyvät koulutukset:

• CX-One ja logiikkaohjelmointi 3pv, ke-pe
• 17-19.10.2018, 12-14.12.2018

• 06-08.02.2019, 10-12.04.2019, 

Koulutuksien hinnat. Koulutussetti koostuu samalla viikolla olevista koulutuksista.

• kolmen päivän koulutussetti 900 €

• kahden päivän koulutussetti 700 €

• yhden päivän koulutus 350€

• Hinnat sisältävät koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvit. Hintoihin lisätään alv.
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Sysmac Studio –ohjelmistoon liittyvät koulutukset:

• Sysmac Studio ja NJ/NX-koneohjaimen perusteet 1pv, ke
• Sysmac Studio –ohjelmiston perusteet ja NJ-projektin perusmäärittelyt,  kuten EtherCAT-

väylä,- IO-muuttuja-, taski- ja akselimäärittelyt

• NJ perusohjelmointi,  datarakenteet ja muuttujat. Simulointi.

• NA-näytöt, perusteet ja kommunikoinnit . Yhdistetty simulointi.

• Sysmac Studio ja liikkeenohjaukset 1pv, to
• EtherCAT-väylä- ja akselimäärittelyt

• Liikkeenohjausten perusohjelmointi ja monitoroinnit

• Sysmac Studio ja turvaohjaukset sekä käyttöliittymät 1pv, pe
• Turvaväylän , –IO:n sekä muuttujien määrittelyt

• Turvaohjelmointi,  testaaminen, validointi . Kättely koneohjaimen kanssa.

• NA-näytöt, perusteet ja kommunikoinnit 

• Näyttöprojektin määrittelyt ja  sivujen  luomiset. Perusobjektit ja –toiminnot.

CX-One –ohjelmistoon liittyvät koulutukset:

• CX-One ja logiikkaohjelmointi 3pv, ke-pe
• Ohjelmoitavien logiikoiden (CJ2) rakenne ja toiminta

• CX-Programmer projektinäkymät, ohjelmointieditorit ja ohjelmarakenteet

• Ohjelmoinnin perusteet ja runsaasti harjoituksia

• Toimilohko-ohjelmointi (FB)

• Online-toiminnot sekä vianhaku ja ohjelmamuutokset 

Ilmoittautumiset omron.fi -nettisivuilta koulutuskohtaisen ilmoittautumislomakkeen kautta 
https://industrial.omron.fi/fi/services-support/trainings/  tai sähköpostiin 
info.fi@eu.omron.com

Kouluttaja Jarmo Paavola, puh. 040 560  9141,  jarmo.paavola@eu.omron.com

Asiakaskohtaiset koulutukset

• Toteutamme myös asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltuja koulutuksia. 
Asiakaskohtaiset koulutukset voidaan järjestää asiakkaan valitsemassa paikassa. 
Kysy lisää Jarmolta.
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