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Tájékoztatás alap- és haladószintű tanfolyamainkról 
 
 
 
Tanfolyamaink 2019-ben 
 

A több évtizedes magyarországi szakmai tapasztalat és a közel 100 éves nemzetközi háttér garantálja 

tanfolyamaink magas színvonalát, amelyhez minőségi hardverállomány és könnyű 

szoftverhasználat társul. 

 

Miért érdemes részt venni tanfolyamainkon? 

- Megismerheti a SBC Saia Burgess Controls AG. szervezeti felépítését, működését 

- A gyakorlatorientált oktatás a Saia munkatársainak több éves tapasztalati tudásán alapul 

- Munkájához hasznos és értékes elméleti és gyakorlati tudásra tehet szert 
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Tanfolyamok időpontjai 2019-ben 
 

Automatizálás alapjai 

Május 28-29. 
Október 8-9. 

Saia PG5 programozás alapjai 
Május 30. 
Október 10. 

PCD alaptanfolyam November 12-13. 

Saia WEB Kérésre 

Kommunikáció Saia PLC-vel Kérésre 
  

Konfigurációs gyakorlatok Saia termékekkel Szeptember 18. 
  

Vision alaptanfolyam 
Április 9-10. 
Október 1-2. 

Vision középhaladó tanfolyam 
Május 7-8. 
November 26-27. 

Vision haladó tanfolyam Október 15. 
  

Aktív tűzvédelmi funkciókkal bővített felügyeleti rendszerek Saia 
PCD-vel 

Április 25. 
Október 30. 

  

Épületautomatikai alapok  November 20. 
Épületautomatikai továbbképzés 2020. I. félév 

   

LoRa kommunikációs eszközök alkalmazása és integrálása 
Április 3. 
Június 26. 
Szeptember 11 

  

ENERGRADE Kérésre 
   
 
*: A tanfolyam ára nettó 25.000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az ellátást, de a szállást nem. Igény szerint 

jelezve vidéki résztvevőinknek szállást tudunk foglalni.  
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Notebook-ot a résztvevőnek kell magával 
hoznia! 

Minden résztvevő a tanfolyam végén megkapja: 

- a teljes oktatási anyagot 

- a dokumentációs DVD-t 

- az igazoló oklevelet a tanfolyamon való részvételről 
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PCD alaptanfolyam 
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a Saia PCD termékcsaláddal (a vezérlőkkel, a 

hozzájuk szükséges modulokkal, a megjelenítést szolgáló web-panelekkel…), valamint a 

programozásukhoz szükséges PG5 elnevezésű szoftverrel. 

 

Tartalom: 

- hardver alapok 
- bevezetés a PG5 programozó szoftverbe 
- címzések, erőforrások 
- szerkesztőprogram 
- a Fupla könyvtár felépítése és használatuk 
- különböző minta konfigurációk programozása 
- gyakorlati feladatok 

 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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Kommunikáció Saia PCD-vel  

 
A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a Saia PCD termékcsalád széleskörű 

kommunikációs lehetőségeivel. Külön ismertetve a Saia S-bus és S-Net nyújtotta előnyöket, megoldási 

modelleket. 

 

Tartalom: 

- Saia PLC-k kommunikációs sokszínűségének áttekintése 
- Alaplapra épített kommunikációs csatlakozók 
- Bus kommunikációs lehetőségek 
- Gateway funkcióban a PCD 
- Ethernet alapú kommunikáció 
- Rendszerek „kommunikációs integrációja” 
- gyakorlati alkalmazások 

 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25.000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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Automatizálás alapjai 
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket az épületgépészet és az automatika 

együttműködésének lehetőségével, és az ebből származó előnyökkel. A tanfolyam külön figyelmet 

szentel a Saia PCD hardver összeállításának különböző gépészeti eszközök rendszerbe 

szervezésekor. Gyakorlati megoldások és konfigurációs feladatok segítségével mutatja be az 

együttműködés lehetőségeit. 

 

Tartalom: 

- adatpontok és azok meghatározása, példákkal 
- Saia PCD-k áttekintése 
- specifikált kommunikációs csatornák és kezelésük 
- példák a PCD1 alapú rendszerek konfigurálására 
- gyakorlati alkalmazások 

 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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Saia PG5 programozás alapjai tanfolyam 
 

Cégünk, a SB-Controls Kft. automatizálás alapjai címmel évek óta kétnapos tanfolyamot szervez az 
(épület)automatizálás és a (technológiai)folyamatirányítás iránt érdeklődőknek, amelynek célja a 
Résztvevők munkáját megkönnyítő ismeretek és alkalmazási lehetőségek átadása. A tapasztalatok 
alapján egynapos kiegészítő képzést tartunk, amelynek célja a kétnapos képzésen tanultak kibővítése, 
mélyítése a PG5 programcsomagban. 
 
 
Tartalom: 

- Soros vonali kommunikációk megvalósítása 
o S-Bus kommunikáció Saia rendszerelemek között 
o S-Bus kommunikáció E-Line termékek között 
o Modbus kommunikáció Saia rendszerelemek között 
o Modbus kommunikáció E-Line termékek között 
o Master-Slave-Station logikai kiépítése 

- Soros vonali kommunikáció Telegrammjai 
o Send és Recive FBox-ok alkalmazása, beállításai 
o állomáscímek kiosztása, beállítása 
o E-Line bemenetek Modus beállításai (Pl: Pt1000 =: Mode 4) 

- Kezdeti érték megadása változóknak (Pl.: Fűtésszabályozásnál helyiségenkénti elvárt hőfok) 
- Programrészek engedélyezése, be/kikapcsolása (Pl.: „binary switch) 
- Web Editor 8 szerkesztési lehetőségek 

o Condition 
o Layer 
o tizedes kijelzés 

- Web Editor8-on keresztül PCD változó növelése/csökkentése (Pl.: hőfok növelése/csökkentése 
1-nél kisebb értékkel) 

- TOP FBox-ok bemutatása (a legsűrűbben alkalmazott FBox-ok és beállításaik) 
- gyakorlati alkalmazások  

 
Miért érdemes részt venni tanfolyamunkon? 
 
- Programozói munkájához hasznos és értékes gyakorlati tudásra tehet szert 
- Alapszintű automatikai előképzettség és a programozás iránti érdeklődés elegendő 
- A gyakorlatorientált oktatás a Saia munkatársainak több éves tapasztalati tudásán alapul 
- A gyakorlati mintapéldák és kiadott segédanyagok a későbbiekben is segítik a programozói munkában 
 
Tanfolyam időtartama: 
 
1 nap 

Kezdési időpont: 9 óra  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

30 000Ft+Áfa, azaz Harmincezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 30 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 

Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 
E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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Web tanfolyam  
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a Saia Web Editorral, amelynek feladata a PG5-

ben megírt programok megjelenítését szolgáló webképek létrehozása.  

 

Tartalom: 

- megjelenítők: Saia web-panelek (Mikroböngésző panelek, CE panelek, eXP-panelek) 
- bevezetés a Saia Web Editor szoftverbe, az eszközök ismertetése: Web Editor, Web-

Builder, Web-Connect 
- S-Web Editor makrók 
- Flash fájlrendszer 
- Template használata 
- Alarm és Trend lehetőségek 
- gyakorlati alkalmazások 

 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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VisionX tanfolyam  

 
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a VisionX megjelenítő SCADA-szoftverrel.   

 

Tartalom: 

- alap funkciók bemutatása:  
 központi adatbázis készítés  
 grafikus képek szerkesztése 
 kommunikáció 
 alarmkezelés 
 trendkezelés 

- gyakorlati alkalmazások 
 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 
számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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VisionX középhaladó tanfolyam  
 
 

A tanfolyam célja megismertetni A tanfolyam célja a résztvevőknek készségszintű, 

alkalmazásorientált képzést adni a VisionX megjelenítő SCADA-szoftverben. 

 

Tartalom: 

- központi adatbázis készítés 
- grafikus képek szerkesztése 
- unitok kezelése 
- kommunikációk kiépítése 
- alarmkezelés 
- trendkezelés 
- résztvevők munkájához igazodó speciálisabb megoldások 
 

 
 
Eszközfeltétel: 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: az első nap 9 óra, a második nap 830  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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VisionX haladó tanfolyam  
 
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket a VisionX megjelenítő SCADA-szoftver 

magasabb szintű lehetőségeivel.   

 

Tartalom: 

- aktuális, újdonságok a VisionX rendszerben  
- adatbázis kezelés 
- hálózatkezelés 
- gyakorlati alkalmazások 

 
 
Eszközfeltétel: 
 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
 

Tanfolyam időtartama: 
 
1 nap 

Kezdési időpont: 9 óra  
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 
 

A tanfolyam díja: 
 

30 000Ft+Áfa, azaz Harmincezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 30 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 
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ENERGRADE tanfolyam  
 

A tanfolyam célja megismertetni a résztvevőket egy szakértői energiamenedzsment rendszerrel. 
A szoftver támogatásával lehetősége nyílik az energiafogyasztási helyek még pontosabb 
megismerésére, azok hatékonyabb működtetésére, a veszteségek feltárására és elkerülésére, valamint 
az energiafogyasztás hatékonyabbá tételére. A szoftver képes a hatékonysági lépéseket azonnal 
költségben kifejezni, így a befektetések megtérülései, valamint a megtakarítás mértéke azonnal 
láthatóvá válhat. 

 
Tartalom: 

- Mérőeszközökből érkező adatok illesztése; 
- Historikus adatok gyűjtése, elemzése; konszolidálása; 
- Adat monitoring és trendelemzés, kimutatások; 
- Energiaminőség javítása; 
- Cloud alapú adattárolási logikák 
- Energiahatékonyság mérése és benchmark 
- Társrendszeri illesztések (BMS, ERP, SCADA, stb.) 
- Költségkontroll; 
- egyedi beavatkozások, üzemeltetés és karbantartás támogatása, folyamatkontroll 
- gyakorlati alkalmazások 

Eszközfeltétel: 
 
 

Minden résztvevőnek biztosítjuk a gyakorló PCD készüléket. Minden más eszközt (Notebook 

számítógép, szoftverek, stb) a résztvevőnek kell magával hoznia! 

 
 

Tanfolyam időtartama: 
 
2 nap 

Kezdési időpont: 9 óra 
Befejezés: várhatóan 16 óra 
 

A tanfolyam díja: 
 

50 000Ft+Áfa, azaz Ötvenezer forint + Áfa* 
 
*: A tanfolyam ára nettó 25 000Ft/fő/nap, amely tartalmazza az oktatást, az oktatási anyagot   

(DVD-n) és az étkezést. 
 
 
 

A tanfolyam helyszíne: 
 
SB-Controls Kft. 
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/64 Hrsz 
 
 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyamokra is! Ennek részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken: 

E-mail: office@sb-controls.hu 
Telefon: 23/501-170 


