
 

Sitrain-koulutus 
Siemens SITRAIN™ -koulutus on 
järjestänyt kursseja teollisuudelle jo yli 
kolme vuosikymmentä. Teknologian 
kehittyessä henkilöstön jatkuva 
koulutus on ainoa tapa pitää tuotanto 
käynnissä. 
Kurssit ovat käytettävissä maailman 
laajuisesti yli 200:lla paikkakunnalla 62 
maassa. 
Teemme myös räätälöityjä kursseja 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
 
 
Siemens ja PJ Control Oy 
järjestävät yhteistyössä 
koulutukset Ulvilassa: 
 

TIA-Programming 2  
7.-11.9.2020 
 
TIA-S7-1200 jatkokurssi 
12.-14.10.2020 
 
TIA-1500 ja Sinamics G120 
15.-16.10.2020 
 
TIA-S7-Service 1, huoltokoulutus 
16.-19.11.2020 
 
TIA-S7-Safety, turvakoulutus 
15.-17.12.2020

Yleistä kurssijärjestelyistä 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen kotisivuiltamme: 
www.siemens.fi/koulutus 
tai 
Esko Pamppunen/PJ Control Oy 
Puh. 045 157 7573 
Sähköposti: esko.pamppunen@pjc.fi 
tai  
Sähköposti: 
koulutus.fi@siemens.com 
 
 
 
Peruutukset 
Peruutukset on tehtävä viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkua.  
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista 
veloitamme 50% kurssin hinnasta.  Jos 
asiakas jättää peruuttamatta ja 
saapumatta kurssille, veloitamme koko 
kurssin hinnan. Estyneen kurssilaisen 
tilalle voidaan veloituksetta vaihtaa 
toinen henkilö. 

 

 

Koulutustilat Ulvilassa 
Kurssien pitopaikka: 
Villa Helleranta 
Pinkkiläntie 21 
28400 Ulvila 
Puh. 02 538 6060 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurssihinta ja ajankohta 
Kurssin hintaan sisältyvät opetus, 
kurssimateriaali tiedostona muistikulla, 
kahvit ja lounas.  Kurssilainen voi tilata 
tulostetun mapin erikseen hintaan 80€ 
(alv 0%) viimeistään viikkoa ennen 
kurssin alkua.  
Kurssien hinnat ja ajankohdat löytyvät 
esitteestä tai viimeisin päivitetty tieto 
kotisivuiltamme kohdasta ”Siemens 
teollisuuden koulutus”.  Oikeus kurssien 
peruutuksiin sekä sisällön, hinnan ja 
ajankohdan muutoksiin pidätetään. 
 

Siemens koulutukset  

Ulvila syksy 2020 

 

SITRAIN – Digital Industry Academy 

www.siemens.fi/koulutus  

http://www.siemens.fi/koulutus
mailto:koulutus.fi@siemens.com
http://www.siemens.fi/koulutus


 

 

TIA Portal-kurssit 
Siemensin TIA (Totally Integrated 
Automation) Portal -ohjelmointityökalu 
nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa 
suunnittelua. Kilpailukyky paranee, 
koska samaan työkaluun on yhdistetty 
logiikkojen, käyttöliittymien, 
turvaratkaisujen ja käyttöjen 
ohjelmointi.  
TIA-portaalin käyttöliittymä on helposti 
omaksuttava ja vuorovaikutteinen. 
Tämä mahdollistaa automaation 
konfiguroinnin, diagnostiikan sekä 
ylläpidon helposti yhdellä ohjelmalla. 
 

Yleistä 
TIA-ohjelmoijan koulutuspolun  
PRO1->PRO2->PRO3 toinen osa.  
Kertaat, laajennat ja syvennät TIA-Portal 
osaamistasi. Mikäli olet jo taitava PLC 
ohjelmoija, mutta Siemens TIA-S7-1500 
maailma ei ole tuttu, voit aloittaa myös 
suoraan tältä tasolta. 
 

Edellytykset kurssille 
TIA-PRO1 kurssin suorittaminen tai 
vastaavat tiedot. Vaihtoehtoisesti vahva 
PLC tausta kilpailijoiden laitteiden 
pohjalta. 
 

 

Sisältö 
• S7-1500 käyttöönottö 
• Hajautettu I/O käyttöönotto 

• PLC Tagit 
• HMI projekti 
• Ohjelman suunnittelumenetelmiä 

• Analogia-arvot ja aritmetiikka 
• FC, FB ja multi-instanssit 

• Complex Data tyypit ja PLCSIM 
• Optimoidut lohkot 
• HMI Alarm Messages 

• Systeemi diagnostiikka ja virhe OB:t 
• Taajuusmuuttajien käyttöönotto 

Startdrive ohjelmalla ja teknologia 
objektien luominen 

• SCL kieleen tutustuminen 
• S7-Graph askelohjaus kieleen 

tutustuminen 
  

Harjoituslaitteet 
• SIMATIC S7-1500 
• Profinet I/O ET200 SP 
• Comfort-paneeli 

• Sinamics G120 
• Kuljetin simulaattori 

PG M5tai M6 / TIA Portal Step7 V16 

     
 
K 

Koulutus Ulvilassa, 

7.-11.9.2020, 

5 päivää 

 

Hinta: 
1950€ (alv0%) 

 

TIA-S7-1500 -
Programming 2 
 

SITRAIN – Digital Industry Academy 

www.siemens.fi/koulutus  

http://www.siemens.fi/koulutus


 

Unrestricted 

TIA Portal-kurssit  
Siemensin TIA (Totally Integrated 
Automation) Portal -ohjelmointityökalu 
nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa 
suunnittelua. Kilpailukyky paranee, 
koska samaan työkaluun on yhdistetty 
logiikkojen, käyttöliittymien, 
turvaratkaisujen ja käyttöjen 
ohjelmointi.  
TIA-portaalin käyttöliittymä on helposti 
omaksuttava ja vuorovaikutteinen. 
Tämä mahdollistaa automaation 
konfiguroinnin, diagnostiikan sekä 
ylläpidon helposti yhdellä ohjelmalla. 
 

Yleistä  
S7-1200 peruskurssin jatko-osa, joka 
laajentaa ja syventää TIA Portal Simatic 
STEP 7 Basic ohjelmisto-osaamista ja 
lisää osallistujien tietoa S7-1200 
logiikoiden käyttömahdollisuuksista. 
 

Edellytykset kurssille 
Joko TIA-S7-1200 peruskurssin tai TIA-
PRO1 tai TIA-Service1 kurssin 
suorittaminen tai vastaavat tiedot. 

 

Sisältö 
• S7-1200 logiikan käyttöönotto (HW 

ja SW) 
• Analogia-arvojen käsittely 

• Tiedostojen käyttö (DB) 
• Profinet-kenttäväylä 
• CPU-CPU komunikaatio 

• HMI tags ja HMI Messages 
• Teknologiaobjektit 

• Vianpaikannus 
• SCL ohjelmointikielen esittely 

 

Harjoituslaitteet 
• SIMATIC S7-1200 
• Basic-paneeli 
• Kuljetin simulaattori 

• PG M5 tai M6 / TIA Portal Step7 V16 
 

     
 
 

Koulutus Ulvilassa 

12.-14.10.2020, 

3 päivää 

 

Hinta: 

1320 eur (alv0%) 

 

TIA-S7-1200 -jatkokurssi 
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TIA Portal-kurssit 
Siemensin TIA (Totally Integrated 
Automation) Portal -ohjelmointityökalu 
nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa 
suunnittelua. Kilpailukyky paranee, 
koska samaan työkaluun on yhdistetty 
logiikkojen, käyttöliittymien, 
turvaratkaisujen ja käyttöjen 
ohjelmointi.  
TIA-portaalin käyttöliittymä on helposti 
omaksuttava ja vuorovaikutteinen. 
Tämä mahdollistaa automaation 
konfiguroinnin, diagnostiikan sekä 
ylläpidon helposti yhdellä ohjelmalla. 
 

Yleistä 
Kurssilla opit, miten Sinamics G120 
taajuusmuuttaja otetaan käyttöön ja 
parametroidaan TIA Portal StartDrive 
ohjeman avulla. Opit erilaiset tavat 
ohjata taajuusmuuttajaa TIA-
projektissa: perinteinen väyläkomento-
ohjaus, Drive kirjastolohkojen, sekä 
teknologiaobjektien käyttö. Opit 
ottamaan käyttöön taajuusmuuttajan 
perus ja laajennetut turvaominaisuudet 
STO, SS1 ja SLS. 
 

Edellytykset kurssille 
Vaaditaan yleinen 
taajuusmuuttajateknologian tuntemus. 
Suosituksena on TIA-Portal ohjelmiston 
tuntemus sekä S120 peruskurssia 
vastaavat tiedot. 
 

 Sisältö 
• G120 taajuusmuuttajan lisääminen 

projektiin 
• Profinet-verkon ja topologian 

konfigurointi 
• Startdrive ohjelman käyttö 
• Peruskäyttöönotto, optimointii ja 

parametrien varmuuskopiointi 
• Trace toiminnon käyttö 

• Kirjastolohkojen käyttö 
• Perus turvatoiminnot STO ja SS1 

• Laajennetut turvatoiminnot (SLS) 
• Safety acceptance test 

• Teknologiaobjektien käyttöYleiskuva 
Simatic-S7-automaatiolaitteista 

 

Harjoituslaitteet 
• SIMATIC S7-1500F 
• Sinamics G120 CU250 2PN 

• Profinet I/O ET200 SP 
• Comfort-paneeli 

• PG M5 tai M6 / TIA Portal Step7 V16 
 

TIA-S7-1500 ja Sinamics 
G120 (TIA-DRIVE) 
 

SITRAIN – Training for Industry 

www.siemens.fi/koulutus  

Koulutus Ulvilassa 
15.-16.10.2020,  
2 päivää 
 
Koulutuksen hinta 
880 eur (alv% 0)  

http://www.siemens.fi/koulutus


 

 

TIA-S7-Service1 
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TIA Portal-kurssit 
Siemensin TIA (Totally Integrated 
Automation) Portal -ohjelmointityökalu 
nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa 
suunnittelua. Kilpailukyky paranee, 
koska samaan työkaluun on yhdistetty 
logiikkojen, käyttöliittymien, 
turvaratkaisujen ja käyttöjen 
ohjelmointi.  
TIA-portaalin käyttöliittymä on helposti 
omaksuttava ja vuorovaikutteinen. 
Tämä mahdollistaa automaation 
konfiguroinnin, diagnostiikan sekä 
ylläpidon helposti yhdellä ohjelmalla. 
 

Yleistä 
Kurssi on erityisesti tarkoitettu Simatic 
S7-1500-järjestelmän 
ylläpitohenkilöille. Kurssi sopii 
sähkömiehille S7-1500-järjestelmään 
perehtymiseen. Kurssin pääpaino on 
harjoituksissa: käyttöönotto, I/O-
testaus, vianhaku, pienet 
ohjelmamuutokset ja varmuuskopiointi. 
 

Edellytykset kurssille 
Ohjaustekniikan perusteiden tuntemus. 
 
Kurssi sopii käyttö- ja 
kunnossapitohenkilöille sekä 
ylläpidosta vastaaville insinööreille, 
joilla ei ole aikaisempaa kokemusta TIA-
S7-1500 järjestelmästä. 

 

Sisältö 
• Yleiskuva Simatic-S7-

automaatiolaitteista 
• TIA Portal komponentit: laitteet ja 

verkot, ohjelmointiympäristö, 
WinCC, Startdrive 

• Binääriset ja digitaaliset operaatiot 
(LAD/FBD) 

• Automaatiojärjestelmän asennus, 
korttien vaihto 

• I/O -korttien asennus, testaus ja 
osoitteiden anto 

• Simatic S7-1500-laitteiden 
käyttöönotto 

• STEP 7 lohkotyypit ja ohjelman 
rakenne, pienet ohjelmamuutokset 

• Tiedostoyksiköt ja tiedon hallinta 
perusteet 

• Profinet-kenttäväylän perusteet, 
parametrointi ja ylläpito 

• Testityökalut ja vianetsintä (Trace) 
• HMI-paneelin integrointi projektiin, 

pienet muutokset 
• StartDrive-työkalun esittely ja G120 

perusteet 
• Ohjelman dokumentointi ja 

tallennus 
• Runsaasti erilaisia 

käytännönharjoituksia 
 
 
 
 
 

 

Harjoituslaitteet 
• SIMATIC S7-1500 
• Profinet I/O ET200 SP 

• Comfort-paneeli 
• Sinamics G120 
• Kuljetin simulaattori 

• PG M5 tai M6/ TIA Portal Step7 V16 
 
 

 
 

Koulutus Ulvilassa 

16.-19.11.2020, 

4 päivää 

 

Hinta  

1730€ (alv0%) 

http://www.siemens.fi/koulutus


 

 

TIA Portal-kurssit 
Siemensin TIA (Totally Integrated 
Automation) Portal -ohjelmointityökalu 
nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa 
suunnittelua. Kilpailukyky paranee, 
koska samaan työkaluun on yhdistetty 
logiikkojen, käyttöliittymien, 
turvaratkaisujen ja käyttöjen 
ohjelmointi.  
TIA-portaalin käyttöliittymä on helposti 
omaksuttava ja vuorovaikutteinen. 
Tämä mahdollistaa automaation 
konfiguroinnin, diagnostiikan sekä 
ylläpidon helposti yhdellä ohjelmalla. 
 

Yleistä 
Tällä kurssilla perehdymme S7  
Safety Advanced -turvakonseptiin, ja 
siihen kuinka turvatoiminnot voidaan 
toteuttaa tehokkaasti ja joustavasti   
TIA-Portal työkalun ja Simatic S7-1500 
sarjan F-CPU:n avulla. 
Tutustumme direktiiveihin ja 
standardeihin tarvittavassa laajuudessa  
ja opimme miten eri kytkennät, 
komponentit ja konfiguraatiot 
vaikuttavat saavutettavaan turvatasoon 
Kurssimateriaali on englanniksi. 

 
Edellytykset kurssille 
Simatic S7-1500  ja TIA Portal Step7 
tuntemus. 
 

 

Sisältö 
• S7-safety-järjestelmän perusteet 
• Simatic S7-1500F CPU:n periaate ja 

I/O-konfiguraatio 
• Turvaohjelman lohkojen ohjelmointi 
• Turvakommunikointi PROFIsafe 

(CPU-CPU-kommunikointi) 
• Diagnostiikkamahdollisuudet  

(CPU-, I/O- ja lisädiagnostiikka) 
• Ohjelmointiesimerkkejä  

(hätäseis, suojaovet, passivointi 
ym.) 

 

Harjoituslaitteet 
• SIMATIC S7-1500F 

• Profinet I/O ET200 SP 
• PG M4 tai M5 / TIA Portal Step7 

V15.1 
 

 

     
 
 

Koulutus Ulvilassa 

15.-17.12.2020, 

3 päivää  

 
 

Hinta:  

1320€ (alv0%) 

 

 

TIA-S7-1500 Safety -
kurssi 
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