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FactoryTalk View Machine Edition 
& PanelView Plus 

Hmi i Wizualizacja 

 

Numer Szkolenia 
CCV204-A 

CEL SZKOLENIA 

Ten kurs rozwija umiejętności, które sa niezbędne 

do tworzenia aplikacji FactoryTalk® View Machine 

Edition (ME), które to działają na panelach 

PanelView Plus nowej generacji. 

 

Podczas zajęć kursant zdobędzie nowe 

umiejętności praktyczne takie jak: 

 

• przygotowanie terminala PanelView Plus 

do pracy 

• tworzenie nowej aplikacji i uruchomienie jej 

na panelu 

• tworzenie i konfigurowanie obiektów 

graficznych na wyświetlaczu 

• konfigurowanie zabezpieczeń w celu 

przyznania/ograniczenia dostępu do 

niektórych obiektów graficznych lub 

przyznania bądź ograniczenia uprawnień 

do wykonywania określonych działań 

• tworzenie i konfigurowanie komunikatów i 

alarmów w celu powiadamiania 

operatorów o zmianach w procesie 

 

PLAN SZKOLENIA 

DZIEŃ 1 

• Budowa sprzętowa paneli serii PanelView Plus 

• FactoryTalk View ME – omówienie 

• Komunikacja ze sterownikiem w sieci Ethernet/IP 

• Obsługa i właściwości ekranów 

• Omówienie elementów graficznych projektu 

• Obiekty Globalne 

• Parametryzacja okien 

• Animacje elementów graficznych 

• Tworzenie makr 

DZIEŃ 2 

• Tworzenie receptur 

• Tworzenie alarmów 

• Archiwizowanie danych – DataLog 

• Zarządzanie grupami i użytkowanikami – tworzenie uprawnień 

• Zarządzanie projektem (kopiowanie, zmiana nazwy, kasowanie) 

• Tworzenie plików: wykonawczego i kopii zapasowej 

• Obsługa FactoryTalk Machine Edition Station 
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DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE 

Ten kurs przeznaczony jest dla każdego, kto tworzy aplikacje FactoryTalk Machine Edition do użytku na terminalach 
PanelView Plus. 

Wymagana jest znajomość zagadnień z zakresu Studio5000 podstawy (PL-CCP143). 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

Rockwell Automation zapewnia cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia szkolenia.  

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Każda z osób biorąca udział w szkoleniu otrzyma nośnik pamięci z manualami w wersji PDF.  

SZKOLENIE PRAKTYCZNE 

Studenci uzyskają możliwość praktycznego, warsztatowego przećwiczenia zdobytych umiejętności w trakcie szkolenia. 

Do dyspozycji będą walizki demonstracyjne (DemoBox) dla systemu ControlLogix oraz panele PVP. 

ILE TRWA KURS 

Kurs trwa 2 dni. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 

Aby zgłosić chęć udziału na to szkolenie lub aby uzyskać pełną listę oferowanych kursów Rockwell Automation, 

skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży.  

Możesz również odwiedzić stronę internetową, na której znajdziesz więcej informacji o kursach jakie oferujemy: 

http://www.rockwellautomation.com/training  

 

Allen-Bradley i expanding human possibility są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc.  

Znaki towarowe nienależące do Rockwell Automation stanowią własność odpowiednich spółek. 
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