Academy

Vi gillar att dela med oss!

Och en av våra styrkor på PiiGAB är den
expertis och kompetens vi besitter inhouse. Med lång och gedigen erfarenhet av
datakommunikation, i synnerhet via M-Bus och Modbus, kan vi erbjuda kompetenshöjande utbildningar inom detta. Vi riktar främst in oss på kommunikation för industrioch fastighetsautomation.
Vi erbjuder färdiga utbildningspaket men också företagsanpassade lösningar.
Utbildningarna anordnas löpande under året och datum för utbildningarna kan ni hitta på vår hemsida, www.piigab.com. Vi flaggar också för dessa datum i våra nyhetsbrev, som även de går att prenumenera på via hemsidan.

Vad ingår i utbildningarna?

I utbildnigarna inhouse ingår en goodiebag med
kursmaterial etc. samt frukost dag 1. Fikar gör vi
självklart! Även lunchen ingår.
I tvådagarsutbildningen ingår även middag första
kvällen.
Vid kursavslut erhåller deltagarna ett diplom för dess
medverkan.

Våra
utbildningar

2-dagars M-Bus utbildning

M-Bus/Modbus utbildning

Vår populära långkörare där vi
första dagen behandlar teorin
bakom själva M-Bus protokollet och det elektriska gränssnittet.
Vi gör en grundlig genomgång
av de olika
delarna inom M-Bus som t ex
singel- och multi-telegram, de
två adresseringsmetoderna
primär- och sekundäradressering samt för och nackdelar
med respektive metod. Vi
avslutar den första dagen med
lite information om och vad
OPC är
för någonting.

Populär uppstickare därvi under en hel dag lägger
fokus på de båda protokollens
uppbyggnad samt skillnaden
mellan att läsa av mätare via
M-Bus och Modbus. Vi tar
även upp en del grundläggande strukturella svårigheter
som uppkommer när M-Bus
konverte-ras till Modbus.
Detta gäller i första hand
datatyper samt möjligheten
till spårbarhet. Dagen avslutas
med en praktisk visning.

Den andra dagen riktar vi in
oss på hårdvaror
för M-Bus. I detta avsnitt ingår även ”hands on”- träning
och felsökning.

Pris: 3.500 SEK/pers

Företagsanpassad
utbildning
Självklart erbjuder vi och
genomför företagsanpassade
utbildningar där vi skräddarsyr
utbildningen efter era behov.
Vi erbjuder utbildningarna
på plats hos er eller hos oss
beroende på era önskemål.
Ni kanske vill starta er kickoff
eller konferensdag med en
kortare kommunika-tionsgenomgång eller är kanske
en praktisk dag att föredra?
Önskar ni mera kunskap inom
datakommunikation eller vill
ni utöka er spetskompetens?
Tillsammans tar vi fram den
bästa lösningen för just ert
företag.
Pris: 18-34.000 SEK

Pris: 8.500 SEK/pers

För agenda och villkor:
www.piigab.se

För mer information:
www.piigab.se
info@piigab.se
031-559977

