Kalendarz szkoleń I połowa 2019
Akademia EMC – EMC for Business
Szkolenia dla profesjonalistów wprowadzających produkty na rynek. Pomagamy spełnić
wymagania i usprawnić proces badań czy certyfikacji:
 Projektantom elektroniki: Electronics Hardware Design Engineer, PCB Layout Design Engineer.
 Inżynierom wymagań, oceny zgodności: Hardware Test & Validation, Product Compliance
Engineer, Quality Engineer
 Pomiarowcom: EMC Test Engineer
Zastrzegamy prawo do możliwości zmiany terminu lub odwołania
 Menedżerom: Project Manager, R&D Director
szkolenia w przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń.

2019
Lipiec
15-16.07.2019
Kraków

EMC for
automation
systems

EMC FOR AUTOMATION SYSTEMS - EMC DLA SYSTEMÓW AUTOMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MASZYN
Wymagania, ocena zgodności, przepisy, kontrola rynku, testy EMC, analiza ryzyka,
program badań, konsekwencje, kompatybilność systemów, zasady projektowe.

3200 zł netto

Jeśli jest elektronika to i EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) musi zostać
oceniona. Wymagania EMC EMC to głównie metody testowania rozszerzone o zjawiska,
mechanizmy i zasady panujące w świecie EMC. Nie tylko na PCB ale i dla całego
systemu. Nawet jak budujesz z gotowych elementów, musisz zapoznać się z oceną
zgodności i testami EMC. Dowiedzą się na co przygotować urządzenie i jak to
uwzględnić na wczesnych etapach. Poznaj zjawiska i metody badań EMC. Przygotuj się
na testy. Odpowiednio dobierz normy, badania. Wszystko po to, by działać efektywniej
bez marnowania czasu w laboratorium.

Program
Zapisz się

22-23.05.2019
Wrocław

Badania EMC
3 500 zł netto
Program
Zapisz się

Szkolenie w prawdziwym, akredytowanym laboratorium EMC. Realne przykłady,
stanowiska pomiarowe, aparatura badawcza. Zdradzamy tajniki pracy laboratorium
i niuanse stanowisk pomiarowych. Forma bardzo warsztatowa, interaktywna.
Badania EMC to głównie metody testowania rozszerzone o zjawiska, mechanizmy
i zasady panujące w świecie EMC. Oprócz osób pracujących w laboratoriach, ogromną
korzyść z udziału w szkoleniu odniosą osoby projektujące elektronikę. Dowiedzą się na
co przygotować urządzenie i jak to uwzględnić na wczesnych etapach. Poznaj zjawiska
i metody badań EMC. Przygotuj się na testy. Odpowiednio dobierz normy, badania.
Wszystko po to, by działać efektywniej bez marnowania czasu w laboratorium.

III edycja Konferencji przed nami!
10 – 11.10.2019
Wrocław

Konferencja
EMC for
Business
1675 zł netto
(dostępne są rabaty)

Zapraszamy do współtworzenia największego forum wymiany doświadczeń. Zostań
prelegentem lub zaproponuj problem, który dotyczy Ciebie i Twojego zespołu!
Zostań partnerem i sponsorem strategicznym wydarzenia! Przedstawimy Tobie naszą
ofertę i porozmawiamy o możliwościach. Równocześnie jesteśmy otwarci na
współpracę oraz realizację nowych projektów.

OSTATNI
PRÓG CENOWY

1541 zł
(do 30.07.2019r.)

Zapisz się

Najbliższe szkolenia planowane są na miesiące październik – listopad 2019.
Otwarcie szkolenia jest uzależnione od zgłoszonego Twojego zainteresowania – jeśli chcesz by szkolenie się odbyło
– napisz do nas: office@emc4b.com

www.emc4bc.com | office@emc4b.com | tel. 513 382 210

1. Projekt EMC – szkolenie
2. Projekt EMC II warsztat – szkolenie praktyczne (bez działań w laboratorium, zachowane praktyczne casy)
3. Signal Integrity
Inne szkolenia dostępne na naszej liście: https://emc4b.com/szkolenia/
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, ale nie mamy go na naszej liście – NAPISZ DO NAS.
Z chęcią zapoznamy się z tematem i przygotujemy je dla Ciebie.

In House – szkolenie u klienta – dedykowane
Każde szkolenie możemy dopasować do Twoich potrzeb. Zamów „In House” – szkolenie dostosowane
do potrzeb danej firmy oraz projektu. Do tworzenia szkoleń, a także do prowadzenia, zapraszamy
praktyków z branży, by na swoim doświadczeniu pokazywali, jak można radzić sobie z niełatwymi
wyzwaniami. Wiedza, pochodzi z życia i codziennych zmagań z tematem. Szkolenia organizowane
wewnątrz firmy, dostosowane są do indywidualnych potrzeb. Punktem wyjścia jest problem, dla którego
szyjemy szkolenie na bazie naszych doświadczeń, aby móc w pełni zrealizować i dostarczyć Państwu
rozwiązanie.

W celu uzyskania informacji, programu oraz cen, prosimy o kontakt z nami:
office@emc4b.com lub 513 382 210

www.emc4bc.com | office@emc4b.com | tel. 513 382 210

