Schneider Electric
Customer Training Center (CTC)
... a profitable investment
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Walid Sheta
Cluster president North-East Africa & Levant

Dear/ Valued Customers,
Welcome to our Customer Training Center ( CTC ).
As the global leader in energy management, we at Schneider Electric understand the
importance of knowledge in making electrical energy safer, reliable and available to
everyone.
We also understand your needs for making your workplace safer and your utilization of
electrical energy more efficient, therefore we have invested heavily in building our training
center.
We have equipped it with very modern educational equipment and designed the training
courses to meet your training needs and answer your questions.
Our trainers at CTC come with solid hands-on field experience and academic knowledge
and are enthusiastic to share with you their expertise that will make you use the best of
your electrical energy.
I wish you a fruitful and enjoyable training experience at CTC
Best regards,
Walid Sheta
Cluster president North-East Africa & Levant

،عمالئنا األعزاء
.مرحبا بكم يف مركز تدريب عمالء شنيدر اليكرتيك
نحن كرشكة رائدة يف إدارة الطاقة فإننا نعلم اهمية املعرفة يف جعل الطاقة الكهربائية أكرث أمانا ويف متناول الجميع
.وانناعىل دراية كاملة إلحتياجكم يف جعل مكان العمل أكرث أمانا وتأمني استخدامكم للطاقة بأكرث كفاءة
لذلك قمنا بتجهيز مركز التدريب بأحدث املعدات وصممنا املقررات التدريبيةلتتوافق مع احتياجاتكم التدريبية وتجاوب
.عىل تساؤالتكم
.إن مدربينا عىل قدر عال من الخربة العملية واملعرفة االكادميية ويرشفهم نقل خربتهم
.أمتنى لكم تدريباً مثمرا ً وتجربة ممتعة

Training Facilities

Training classes

Schneider Electric (CTC) Training Facilities are well equipped and provide the perfect environment for training
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Lab and Training kits

3D Simulator
Training Kit

Ecostruxure Training
Demo Room

Training Kits

Course name

Page

Code

& Control Circuits For Technicians

 الكشف و صيانة األعطال لدوائر الكهرباء والتحكمl
للفنيني

6

TECH01

l Design, Maintenance & Testing of LV

تصميم وتشغيل واختبار لوحات الجهد املنخفض

8

LVD 01

 تصميم اللوحات الكهربية بإستخدام برنامج اإليكوديالl 10

LVD 02

Electrical Power & Distribution
l Wiring And Troubleshooting Of The Electrical

switchgear

l Design of LV switchboards using Ecodial

Software

l Design, Testing and Certification of LV

Electrical Installation

l Safety & Earthing Arrangements For Electrical

Networks

l Design, Maintenance & Testing of MV

switchgear

l

 تصميم وإختبار وإعتامد الرتكيبات الكهربية لشبكات الجهدl
املنخفض

12

LVD 03

 السالمة ونظم التأريض واألمان ىف الشبكات الكهربيةl 14

LVD 04

 تصميم وتشغيل واختبار لوحات الجهد املتوسطl 16

MVD 01

)SEPAM (  تركيب وتشغيل واختبار جهاز الوقايةl 18

MVD 02

Protection Relays
l Implementing and using SEPAM products
l Electrical Network Protection Diploma Level : I

 دبلومة نظم الوقایة للشبكات الكھربیة املستوى األولl 20

PR 01

l Electrical Network Protection Diploma Level : II

 دبلومة نظم الوقاية للشبكات الكهربية املستوى الثاينl 22

PR 02

 تحسني كفاءة القدرة يف شبكات التوزيع الكهريبl 24

PQ 01

 تصميم أنظمة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئيةl 26
(الفوتوفولتية) من النوع املتصل بالشبكة

PV 01

 بادءات تشغيل ووقاية املحركات الكهربية جهد منخفضl 28

IC 01

 بادئات الحركة الناعمة للمحركات الكهربية ذات الجهدl 30
املنخفض
 مغريات الرسعة ملحركات الحهد املنخفضl 32

IC 02

Power Quality & Green Energy
l Power Quality Improvement in the electrical

distribution networks

l Design of Photovoltaic Systems (Grid-tie type)

Motor Starters & Drives
l Motor starting, operation and protection (LV)
l LV Soft Starters for electrical motors
l LV Variable Speed Drives for electrical motors

IC 03

Automation & Scada
l Design and Management of Smart Homes

Using KNX System

l Basics of PLC
l Advanced PLC
l Control of Industrial Processes- Applications

using 2D and 3D simulators

l Basics of Vijeo Citect SCADA
l Advanced of Vijeo Citect SCADA
l Human Machine Interface (HMI)
l Industrial Communication

Enrolment & Sales Conditions

KNX  تصمیم و إدارة البیوت الذكیة بنظامl 34

KNX 01

 مقدمة ىف الحاكم املنطقى املربمجl 36

AUT 01

 الحاكم املنطقى املربمج املتقدمl 38

AUT 02

تطبيقات بإستخدام- التحكم يف املنظومات الصناعيةl
40
املحاكيات ثنائيةو ثالثية األبعاد

AUT 03

 الخاص مبنظومةVijeo Citect  مقدمة ىف الربنامجl
42
)SCADA( تجميع البيانات و التحكم اإلرشاىف
 الخاص مبنظومة تجميع البياناتVijeo Citect  الربنامجl
44
)SCADA( والتحكم اإلرشاىف املستوى املتقدم

AUT 04
AUT 05

46

AUT 06

 اإلتصاالت الصناعيةl 48

AUT 07

)HMI(  شاشات االتصال املربمجة الجرافيكيةl

رشوط االشرتاك و املبيعات

50

Electrical Power & Distribution

Wiring & troubleshooting
of the electrical and control
circuit for technicians
Course code: TECH 01
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical):
1. Introduction
2. Troubleshooting safety
3. Troubleshooting techniques:
a. Using a Meter
b. Testing for opens and shorts
4. Explore the Electrical Circuit:
a. How it works
b. Operate the Electrical Circuit
5. Troubleshooting the Electrical Circuit
6. Quiz

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Finding Control Circuit Faults:
a. Troubleshooting tips
b. Applying troubleshooting techniques
2. Explore the Control Circuit
a. How it works
b. Operate the Control Circuit
3. Troubleshooting the Control Circuit
4. Applications

Day Three (Theoretical and Practical):
1. Finding Motor Circuit Faults
a. Motor Windings & Connections
b. Motor Behavior
c. Motor Control Components
d. Determining Causes of Failures
2. Explore the Motor Door
a. How it works
b. Operate the Motor Door
3. Troubleshooting the Motor Door
4. Quiz

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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الكشف و صيانة األعطال لدوائر
الكهرباء و التحكم للفنيني
TECH 01

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج

: )اليوم األول (نظري

 املقدمة.1
 رشوط السالمة و األمان.2
 طرق كشف األعطال.3
AVOMETER • إستخدام
• إختبار الدوائر
 إستكشاف الدوائر الكهربية وكيفية عملها.4
 الكشف والصيانة لدوائر الكهرباء.5
 مترين عمىل.6

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل

 طرق كشف أعطال دائرة التحكم.1
• تطبيق تقنيات إستكشاف األعطال وإصالحها
 إستكشاف دوائر التحكم و كيفية عملها.2
 الكشف والصيانة لدوائر التحكم.3
 مترينات عملية.4

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

 طرق كشف أعطال املحركات.1
• لفات و وصالت املحرك
• سلوكيات املحركات
• مكونات دوائر املحركات
• تحديد أسباب األعطال
 إستكشاف دوائر املحركات وكيفية عملها.2
 الكشف والصيانة لدوائر املحركات.3
 مترينات عملية.4
> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Electrical Circuit
Simulator

Control Circuit
Simulator

Motor Circuit
Simulator
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Electrical Power & Distribution

Design, maintenance & testing
of LV switchgear

تصميم وتشغيل وإختبار لوحات
الجهد املنخفض
: كود الربنامج

Course code: LVD 01

LVD 01

Duration: 3 days

 ايام3 : مدة الربنامج

Course content

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical):

: )اليوم األول (نظري

1. IEC International standards for LV switchgear
2. Components of the LV switchgear
3. Selectivity between LV circuit breakers
4. Design of type tested LV switchgear
5. Type tests and routine tests

Day Two (Theoretical and Practical):

 الخاصة بلوحات الجهد املنخفضIEC  املواصفات العاملية.1
 مكونات لوحات الجهد املنخفض.2
 طرق تحقيق اإلنتقائية ىف الفصل بني قواطع الجهد املنخفض.3
Type tested  تصميم لوحات الجهد املنخفض من النوع.4
 اإلختبارات النوعية والروتينية عىل لوحات الجهد املنخفض.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل

1. Safety precautions around LV switchgear
and personal safety gear
2. Lock out & work permit system
3. Measuring & Testing instruments
4. Quality control inspection of LV switchgear
5. Thermographic testing
6. Trip units testing

 متطلبات السالمة واألمان عند التعامل مع لوحات.1
الجهد املنخفض ومهامت السالمة الكهربائية
 نظام القفل والتأمني.2
 أجهزة اإلختبار والقياس.3
 إختبارات الجودة عىل اللوحات الكهربائية.4
 إختبارات املسح الحراري باألشعة تحت الحمراء.5
 إختبارات وحدات الفصل للقواطع الكهربائية.6

Day Three (Theoretical and Practical):

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

1. Introduction to neutral earthing system of
LV networks
2. Practical testing of LV earthing system
using simulator
3. Introduction to LV switchgear design using
Ecodial software

 مقدمة يف نظم تأريض شبكات الجهد املنخفض.1
 تطبيق عميل عن أنظمة التأريض بإستخدام املحايك.2
 مقدمة ىف تصميم لوحات الجهد املنخفض بإستخدام.3
Ecodial برنامج

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Operation and Maintenance of Low Voltage Circuit Switchgear

Selectivity Simulator Training Kit
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Electrical Power & Distribution

Design of LV switchboards
using Ecodial Software

Course code: LVD 02
Duration: 2 days
Course content
Day One (Theoretical and Practical) :
1. Presentation of the software
2. Definition of the global design parameters
3. Single line diagram editing
4. Calculation of the required power and current in the
distribution circuits
5. Calculation of cables CSA and circuit breakers
parameters

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Calculation of bus bar trunking systems, capacitors
and motor starters
2. Verification of the thermal withstand of cable
protected by a circuit breaker
3. Discrimination and Cascading studies
4. Practical exercises

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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تصميم اللوحات الكهربية
بإستخدام برنامج اإليكوديال
LVD 02

: كود الربنامج

 ايام2 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري وعمىل
 مقدمة للربنامج.1
 التعريف مبعامالت التصميم.2
 إستنباط ورسم املخطط العام.3
 حسابات القدرة املطلوبة والتيارات ىف دوائر التوزيع.4
 حساب مقاطع الكابالت ومعامالت القواطع الكهربية.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 حساب مقطع قضبان نقل القدرة الكهربية.1
 توصيف اإلحتامل الحرارى للكابالت املحمية بالقواطع الكهربية.2
 دراسات التمييز والتتابع.3
 متارين تطبيقية.4

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Ecodial Software

Ecodial Software Training Program
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Electrical Power & Distribution

Design, Testing and Certification
of LV Electrical Installation

تصميم وإختبار وإعتامد الرتكيبات
الكهربية لشبكات الجهد املنخفض

Course code: LVD 03

LVD 03

 ايام3 : مدة الربنامج

Duration: 3 days
Course content

: كود الربنامج

بالتعاون مع وحدة هندسة القوى واآلالت الكهربية بجامعة عني شمس

Day One (Theoretical) :
1. Introduction to inspection and testing the electrical
installation.
2. Types of certifications required for inspection and
testing.
3. Protection and safety against electric shock.
4. Protection against overload and fault current.
5. Electrical isolation and switching.

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. General characteristics of the LV electrical installation
2. Earthing arrangements.
3. Earthing in Special Installations.
4. Design calculations.
5. Practical Earthing exercises

محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري

. مقدمة لفحص وإختبار الرتكيبات الكهربية.1
. أنواع الشهادات املطلوبة للفحص واإلختبار.2
. السالمة الوقائية والحامية من الصدمة الكهربية.3
. الحامية من التحميل الزائد وتيار القرص.4
. العزل والغلق والفتح الكهريب.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 تقييم الخصائص العامة للرتكيبات الكهربائية ذات الجهد املنخفض.1
 نظم التأريض.2
 نظم التأريض يف املباين ذات الطبيعة الخاصة.3
 حسابات التصميم الكهريب.4
 إختبارات ومتارين عملية.5

Day Three (Theoretical and Practical) :

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

1. Testing of the LV electrical installations
2. Residual current devices
3. Completion of test certificates and Periodic
inspection report
4. Safety of electrical testing
5. Practical measurements

 إختبارات الرتكيبات الكهربية.1
 أجهزة قياس تيار الترسب.2
 إمتام شهادات اإلختبارات وتقرير الفحص الدوري.3
 سالمة اإلختبارات الكهربية.4
 قياسات عملية.5

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Testing of LV Electrical Installation

Low Voltage Network Simulator Training Kit
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Electrical Power & Distribution

Safety & Earthing Arrangements
For Electrical Networks
Course code: LVD04
Duration: 3 days

السالمة ونظم التأريض واألمان ىف
الشبكات الكهربية
LVD04

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج

Course content

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical)

) ( نظرى:اليوم األول

1. safety in electrical systems
2. Chain of safety in electrical networks
• Human
• Machine Equipment
• Work Environment
3. Personal protective equipment
4. Direct and indirect contact and protection against
electric shocks
5. Procedures for working around energized and deenergized equipment
6. First aid for electric shock accidents

Day Two (Theoretical & Practical)
1. Protection against indirect contact
2. Earthing connections and standardised earthing
schemes
3. Implementation of the TT system
4. Implementation of the TN system
5. Implementation of the IT system
6. Practical workshops on different earthing systems

Day Three (Practical)
1. Residual current Devices (RCDs)
2. Measures of protection against fire risks with RCDs
3. Ground Fault protection
4. Practical testing of LV earthing systems using
simulator

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 التعريفات األساسية للسالمة ىف األنظمة الكهربية.١
 السالمة ىف الشبكات الكهربية.٢
• اإلنسان
• املعدة
• بيئة العمل
 معدات السالمة الشخصية.٣
 التالمس املبارش والغري مبارش والوقاية من الصعق الكهربايئ.٤
 إجراءات التأمني والتعامل مع املعدات الكهربائية ىف وجود أو.٥
عدم وجود جهد
 اإلسعافات األولية عند التعرض للصعق الكهريب.٦

) ( نظرى و عمىل:اليوم الثاىن
 الوقاية من التالمس الغري مبارش.١
 مواصفات أنظمة التأريض املختلفة.٢
TT  رشح نظام التأريض من النوع.٣
TN رشح نظام التأريض من النوع.٤
IT  رشح نظام التأريض من النوع.٥
 تجارب عملية عىل نظم التأريض املختلفة.٦

)اليوم الثالث (عمىل
 أجهزة الحامية من تيار الترسب.١
 طرق الحامية من الحرائق الكهربية بإستخدام أجهزة.٢
الحامية من تيار الترسب
 الوقاية من تيار القرص األرىض.٣
 تطبيقات عملية.٤
> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

IT/TT/TN Earthing System Training Bench

Supervision and event logging

Printer

Supervisor

Interface

230 V

XLI300

TT
110 V

Permanent insulation monitoring
XML308/316

XM300C

110 mA
IM400

Fault
XD301

XD301/312/308C

XD312
XL308/316

IM20

IM10

IM9

230 V

IT
0.7 V

Sensors

< 1 mA
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Electrical Power & Distribution

Design, maintenance & testing
of MV switchgear

Course code: MVD 01
Duration: 3 days

تصميم وتشغيل وإختبار لوحات
الجهد املتوسط
MVD 01

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج

Course content

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical):

: )اليوم االول (نظري

1. IEC International standards for MV switchgear
2. Selection of MV circuit breakers
3. Design of type tested MV switchgear

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Safety precautions around MV switchgear
2. Personal protective equipment (PPE)
3. Lock out & work permit system
4. Measuring & testing instruments
5. Quality control inspection of MV switchgear
6. Thermographic testing
7. Circuit breaker testing using Prodiag
8. Insulation testing using ultrasonic ProCorona

 الخاصة بلوحات الجهد املتوسطIEC  املواصفات العاملية.1
 كيفية إختيار قواطع الجهد املتوسط.2
Type Tested  تصميم لوحات الجهد املتوسط من النوع.3

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 متطلبات السالمة واألمان عند التعامل مع لوحات الجهد املتوسط.1
 مهامت الوقاية الشحصية.2
 نظام القفل والتأمني.3
 أجهزة اإلختبار والقياس وكيفية التعامل معها بأمان.4
 إختبارات الجودة عىل اللوحات الكهربائية.5
 إختبارات املسح الحراري باألشعة تحت الحمراء.6
Prodiag  إختبارات القواطع بجهاز.7
ProCorona  إختبار كفاءة العزل باملوجات فوق صوتية بجهاز.8

Day Three (Theoretical and Practical):

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

1. Introduction to protection relays (current &
voltage)
2. Introduction to instrument transformers
(current & voltage)
3. Injection test sets (current & voltage)
4. Testing of instrument transformers
5. Testing of some protection relays

) مقدمة عن أجهزة الوقاية (تيار وجهد.1
) مقدمة عن محوالت القياس (تيار وجهد.2
 أجهزة اإلختبار بالحقن للتيار والجهد.3
 إختبار محوالت التيار والجهد.4
 إختبار بعض أجهزة الوقاية.5

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Operation of MV
Switchgear

Maintenance of
MV Switchgear

Testing of MV
Switchgear

Meduim Voltage Training Kit
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Protection Relays

Implementing and using
SEPAM products

Course code: MVD 02
Duration: 3 days

تركيب وتشغيل وإختبار جهاز
)SEPAM ( الوقاية
MVD 02

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج

Course content

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical) :

: )اليوم االول (نظري

1. SEPAM ranges (20, 40, 80)
2. SEPAM base unit types (Advanced & standard UMI)
3. Protection functions and setting
4. Diagnostic functions
5. Extension modules and connection methods

Day Two (Practical) :
1. Connection diagrams (V, I, LPCT)
2. CT, LPCT , VT instrument transformers selection
and abbreviations
3. SEPAM setting software
4. Protection functions setting with software for S20
& S40
5. Application and testing for S20 & S40

Day Three (Theoretical and Practical) :
1. SEPAM 80 series base unit and Connection diagrams
2. Software setting and programming
3. SEPAM 80 Mimic editor
4. SEPAM 80 logic equation editor
5. Working with logipam for ladder programming
6. Working with disturbance and recording software
7. Connecting SEPAM to control systems through
communication networks

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 والفرق بينهمSEPAM  إستعراض موديالت الوقاية املختلفة من طراز.1
 رشح الوحدة الرئيسية بالتفصيل وجميع مكوناتها.2
 وظائف الحامية وقيم الضبط.3
 تحليل األعطال.4
 الكروت امللحقة وطرق توصيلها.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 طرق التوصيل املختلفة لقياس الجهد والتيار.1
 طريقة إختيار وتوصيل محوالت القياس.2
 رشح طريقة إستخدام برنامج ضبط الجهاز.3
40 و20  التعامل و ضبط األجهزة موديالت.4
40و20  تطبيقات عىل األجهزة.5

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل
 وطرق إستخدامه وتوصيله80  جهاز الوقاية موديل.1
80  ضبط وبرمجة الجهاز.2
 إستخدام برنامج رسم الدائرة الكهربية اإليضاحى عىل الجهاز.3
 إستخدام املعادالت املنطقية لربمجة الجهاز.4
 إستخدام برنامج رسم املعادالت املنطقية لضبط الجهاز.5
 رشح إستخدام برنامج تحليل وتسجيل األعطال.6
 توصيل جهاز الوقاية بشبكات التحكم املركزية من خالل.7
شبكات األتصال
> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

SEPAM Training Kit

SEPAM Training Ranges
SEPAM Setting Software
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Protection Relays

Electrical Network Protection
Diploma Level : I

دبلومة نظم الوقایة للشبكات الكھربیة
املستوى األول
: كود الربنامج

Course code: PR01

PR01

Duration: 5 days

 ايام5 : مدة الربنامج

Course content

بالتعاون مع وحدة هندسة القوى واآلالت الكهربية بجامعة عني شمس

Day (1): Basics of power system protection
1. Introduction to power system distribution
2. MV and LV network Architecture
3. Single line diagram
4. Need for protective devices
5. The protection chain and Protection zones

Day (2): Earthing Systems and Fault current
1. Earthing systems in LV and MV
2. Creating neutral earthing
3. Specific characteristics of unearthed or badly
earthed systems
4. Circulation of phase to earth fault currents
5. Short circuit current calculations
6. Introduction to IEC-60909 for short circuit currents
calculation

Day (3): Switchgear functions and selection
1. Basic function of switchgear
2. Circuit breaker characteristics and different current
interruption techniques
3. Earth Leakage protection devices
4. Introduction to intelligent electronic devices (IED)
and digital protection relays
5. Selectivity and relay co-ordination

Day (4): Instrument Transformer
1. Current Transformers
2. Low power current Transformer (LPCT)
3. Voltage Transformer
4. Residual current and voltage measurement

Day (5): Main Protection Functions
1. ANSI device function codes
2. Phase overcurrent protection functions
3. Voltage protection functions
4. Directional phase and earth fault protection
5. Differential and distance protection

Please see the enrolment and sales conditions.
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محتويات الربنامج

) (أساسیات نظم القوى الكھربیة:اليوم األول

 مقدمة عن أنظمة شبكات التوزیع للقوى الكھربیة.1
 مكونات شبكات التوزیع.2
 املخططات الكھربية.3
 أھمیة وحدات الوقایة.4
 سلسة الوقایة و مناطق الحامیة.5

)(أنظمة التأریض وحسابات تیار القرص:اليوم الثاين

 أنظمة التأریض لشبكات الجھد املتوسط و املنخفض.1
 عمل نقطة التعادل ألنظمة التوصیل املختلفة.2
 خصائص األنظمة املعزولة عن األرض أو السیئة التأریض.3
 مسارات تیارات الخطأ األريض.4
 حسابات تیارات القرص و الخطأ األريض الخاصة.5
 بحسابات تیاراتIEC 60909  مقدمة يف املواصفات العاملیة.6
القرص

) (لوحات التوزیع املختلفة وخصائصھا:الیوم الثالث

 مفاھیم أساسیة للوحات التوزیع.1
 خصائص القواطع الكھربیة و تقنیات فصل التیار املختلفة.2
 وحدات الحامیة من تیار الترسب.3
 أنواعھا و مفاھیم أساسیة، أجھزة الوقایة الرقمیة.4
 الفصل اإلنتقايئ وتنسیق منظومة الوقایة عىل املستویات.5
املختلفة ىف شبكات التوزیع

) (محوالت القیاس ومفاھیم أساسیة: الیوم الرابع

 محوالت قیاس التیار.1
LPCT  محوالت قیاس التیار ذات القدرة املنخفضة.2
 محوالت قیاس الجھد.3
 طرق قیاس التیار و الجھد التفاضيل و املتبقي.4

) (وظائف الوقایة األساسیة: الیوم الخامس

 لوظائف الحامیةANSI  كود.١
 وظائف الحامیة الخاصة بإرتفاع التیار.2
 وظائف الحامیة الخاصة بالجھد.3
 وظائف الحامیة اإلتجاھیة4.
 وظائف الحامیة التفاضلیة والحامیة املسافیة.5

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات
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Protection Relays

Electrical Network Protection
Diploma Level : II

دبلومة نظم الوقاية للشبكات الكهربية
املستوى الثاين
: كود الربنامج

Course code: PR02

PR02

Duration: 5 days

 ايام5 : مدة الربنامج

Course content

بالتعاون مع وحدة هندسة القوى واآلالت الكهربية بجامعة عني شمس

Day (1): Protection of Distribution Networks
1. Effect of network earthing arrangements on
protection settings.
2. Review of fault current calculation
3. Networks with one incoming feeder
4. Networks with two incoming feeders
5. Loop networks

Day (2): Transformer Protection
1. Transformer Connection and inrush Current
2. Types of Faults
3. Differential and Restricted Earth Fault Protection
4. Protection by MV Fuses
5- Co-ordination Protection for MV/LV Transformer

Day (3): Unit Protection and Applications
1. Bus-bar protection
2. Protection of Line and Feeders
3. Motor and generator protection
4. Special devices protection (UPS , DC installation and
capacitors)

Day (4): Software and Testing on Simulators
1. Parameter setting software
2. Disturbance and fault recording software
3. Metering and switchgear diagnosis function
4. Practical testing on simulators

Day (5): Testing and Commissioning
1. Primary and secondary injection testing
2. Product safety type test
3. Insulation testing
4. CT and VT testing

Please see the enrolment and sales conditions.
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محتويات الربنامج

) (أنظمة الوقاية ىف شبكات التوزيع:اليوم األول
 تأثري أنظمة التأريض عىل ضبط أجهزة الوقاية.١
 مراجعة عىل حسابات تيار القرص.٢
 شبكات التوزيع أحادية التغذية.٣
 شبكات التوزيع ثنائية التغذية.٤
 شبكات التوزيع ذات التغذية الحلقية.٥

) (حامية املحوالت:اليوم الثاين

 توصيالت املحوالت وتيار البدء.١
 أنواع األعطال ىف املحوالت.٢
 الحامية التفاضلية وتيار الترسب اإلنتقاىئ.٣
 الحامية بإستخدام فيوزات الجهد املتوسط.٤
MV/LV  تنسيق الوقاية ملحوالت.٥

) (حامية الوحدات و تطبيقاتها: اليوم الثالث

 حامية القضبان.١
 حامية الخطوط واملغذيات.٢
 حامية املحركات واملولدات.٣
UPS  حاميات خاصة باملكثفات وأنظمة الطوارىء.٤

) (أستخدام برنامج ضبط جهاز الوقاية:اليوم الرابع
 التعرف عىل خصائص برنامج الضبط.١
 رشح برنامج سحب وتسجيل األعطال.٢
 تحليل األعطال والقياسات.٣
 تطبيقات عملية.٤

) ( إختبارات و تطبيقات: اليوم الخامس
 األختبارات بالحقن اإلبتداىئ والثانوى.١
 األختبارات القياسية ألجهزة الوقاية.٢
 إختبار العزل.٣
 إختبارات محوالت قياس التيار والجهد.٤

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات
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Power Quality & Green Energy

Power Quality Improvement in the
electrical distribution networks

تحسني جودة التغذية الكهربية يف
شبكات التوزيع

Course code: PQ 01

PQ 01

Duration: 3 days

 ايام3 : مدة الربنامج

: كود الربنامج

Course content

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical):

: )اليوم األول (نظري

1. Introduction to the power quality (PQ) and definition
2. Degradation of PQ in the distribution network
3. Power factor (PF) and its impact on the distribution
network performance
4. Analytical exercise

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Electricity bill and PF penalty
2. Fast and transient free PF correction
3. Practical exercises for the PF correction
4. Introduction to the harmonics
5. Harmonic quantities and presentation

Day Three (Theoretical and Practical):
1. Sources of harmonics and introduction to the
harmonic filters
2. PF correction and Harmonics
3. LV and MV solutions for the PF correction
4. Harena software simulation
5. Practical exercises for the harmonic phenomena

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 مقدمة وتعريفات خاصة بجودة التغذية الكهربية.1
 تداعيات تدهور جودة التغذية الكهربية يف شبكات التوزيع.2
 معامل القدرة وتأثريه عىل أداء شبكات التوزيع.3
 مترين تحلييل لحساب معامل القدرة وتأثريه.4

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 فاتورة الكهرباء وجزاءات معامل القدرة.1
 التحسني الرسيع ملعامل القدرة.2
 متارين عملية عىل تحسني معامل القدرة.3
 مقدمة للتوافقيات.4
تقديم وكميات التوافقيات.5

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل
مصادر التوافقيات ومقدمة ملرشحاتها.1
العالقة بني تحسني معامل القدرة والتوافقيات.2
الحلول الشاملة لتحسني معامل القدرة عىل مستوي جهدي.3
التشغيل املنخفض واملتوسط
Harena برنامج املحاكاة.4
متارين عملية لدراسة تأثري التوافقيات.5

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Power Factor Simulator

Active Filter

Harmonics Simulator
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Power Quality & Green Energy

تصميم أنظمة توليد الطاقة الشمسية
الكهروضوئية (الفوتوفولتية) من
النوع املتصل بالشبكة
كود الربنامج :

Design of Photovoltaic
)Systems (Grid-tie type

PV01

Course code: PV01

مدة الربنامج  3 :ايام

Duration: 3 days

محتويات الربنامج

بالتعاون مع وحدة هندسة القوى واآلالت الكهربية بجامعة عني شمس

اليوم األول (نظري) :
 .١مفاهيم أساسية عن األنظمة الكهروضوئية
 .٢نظرية عمل ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية
 .٣األنواع املختلفة من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية
وطرق تصنيعها
 .٤مكونات محطة التوليد الفوتوفولتية
 .٥تحليل املوقع الجغرايف

اليوم الثاين (نظري وعمىل) :
 .١تحديد حجم األنظمة الكهروضوئية املتصلة بالشبكة الكهربية
 .٢تحديد حجم عاكس التيار املتصل بالشبكة الكهربية
 .٣إستخدام أحد الربامج املتاحة لتحديد الحجم املناسب
 .٤حسابات تصميم الشبكة الكهربية لألنظمة الكهروضوئية
 .٥إختيار مكونات الشبكة
 .٦وضع املواصفات الخاصة باملرشوع

اليوم الثالث (نظري وعمىل) :
 .١الحامية الكهربية الخاصة باألنظمة الكهروضوئية
 .٢التحليل االقتصادي لألنظمة الكهروضوئية
 .٣أنظمة املراقبة لألنظمة الكهروضوئية
 .٤تدريب تطبيقي لوضع تصميم مرشوع
 .٥تجربة تطبيق عميل عىل محايك محطة توليد طاقة شمسية
> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
و تجارب عملية.

رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات.

Course content
Day One (Theoretical):

1. Introduction to photovoltaic systems
2. Essential theoretical background
3. Photovoltaic solar panels, types and methods of
construction
4. Components of Grid connected photovoltaic
systems
5. Geographical Site analysis

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Sizing of grid connected photovoltaic systems
2. Sizing of grid-tie inverters
3. Sizing using a software package
4. Design of the electric network of the photovoltaic
system
5. Selection of system components
6. Specifications of the photovoltaic project

Day Three (Theoretical and Practical):
1. Protection of photovoltaic systems
2. Economical analysis of photovoltaic systems
3. Monitoring of photovoltaic systems
4. Practical project design example
5. Practical operation of a photovoltaic simulator

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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Photovoltaic Systems
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Motor Starters & Drives

Motor starting, operation, and
protection (LV)

Course code: IC 01
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Motor types
2. Operation principles and motor performance
analysis
3. Introduction to the mechanical loads of motors
(pumps and blowers)
4. Motor system faults (causes & effect)
5. Analysis exercise to study the motor system
performance

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Starting methods of motors according to the nature
of the mechanical loads
2. Motor starter basic coordination
3. Types of coordination
4. Introduction to intelligent motor control center
(Tesys U)
5. Assessment of electric motors.
6. Inspection of motor feeder bench

Day Three (Practical) :
1. Exercise for checking the name plate of the 3- phase
induction motor.
2. Exercise for checking the performance of the motor
contactor
3. Exercise for checking the protection devices in the
MCC
4. Exercise for different starting methods and reverse
operation of the motor

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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بادءات تشغيل ووقاية املحركات
)الكهربية (جهد منخفض
IC 01

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
 مقدمة ألنواع املحركات الكهربية.1
 مبادىء تشغيل وتحليل أداء املحركات الكهربية.2
) مقدمة ألحامل املحرك امليكانيكية (الطلمبات واملراوح.3
 أسباب وتأثريات األعطال التي تتعرض لها منظومة املحرك الكهريب.4
 تطبيق تحلييل ألداء منظومة املحرك الكهريب.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 طرق بدء الحركة املختلفة طبقاً لطبيعة الحمل امليكانييك.1
 أساسيات التنسيق لبادىء حركة املحرك الكهريب.2
 األنواع املختلفة لتنسيق عمل املحرك الكهريب.3
 مقدمة ملركز التحكم الذيك يف تشغيل املحركات الكهربية.4
 تقييم عمل املحركات.5
. فحص نظام محاكاة تشغيل وإختبار املحرك الكهريب.6

: )اليوم الثالث (عمىل
 إختبار مراجعة املعلومات الكهربية للمحرك تحت اإلختبار.1
 الخاص بتشغيل املحرك الكهريبContactor  إختبار أداء الـ.2
 إختبار أداء أجهزة الوقاية الخاصة باملحرك الكهريب.3
 إختبار بدء التشغيل بطرق مختلفة وأيضاً عكس حركة املحرك الكهريب.4

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Motor Starting
Simulator Training kit

Tesys Range
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Motor Starters & Drives

LV Soft Starters for electrical
motors

بادئات الحركة الناعمة للمحركات
الكهربية ذات الجهد املنخفض

Course code: IC 02

IC 02

Duration: 2 days

 ايام2 : مدة الربنامج

Course content

: كود الربنامج

محتويات الربنامج

Day One (Theoretical and Practical):

: )اليوم األول (نظري وعمىل

1. Introduction to motors
2. Motor starting techniques
3. Basic principles of electronic soft starters
4. Soft starters selection
5. Installation & wiring of soft starters

 مقدمة إىل املحركات وأنواعها.1
 تقنيات وطرق بداية الحركة للمحركات.2
 أساسيات بادئات الحركة اإللكرتونية.3
 إختيار بادئات الحركة.4
 تركيب وتوصيل بادئات الحركة.5

Day Two (Theoretical and Practical):

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل

1. Soft starters configuration
2. Faults management in Soft starters
3. Practical applications & case studies
4. Communication between PLC and Soft starters

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 تعريف وبرمجة بادئات الحركة.1
 تحديد املشاكل واألخطاء ىف بادئات الحركة.2
 أمثلة وتطبيقات عملية.3
 اإلتصال بني املتحكم و بادئات الحركة.4

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Altistart Range
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Motor Starters & Drives

LV Variable Speed Drives for
electrical motors

Course code: IC 03
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Motor starting methods & principles
2. Load profiles & control laws
3. Breaking methods
4. Energy saving
5. EMC & Harmonics
6. How to select VSD

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Installation & connections
2. VSD Basic configuration

Day Three (Practical) :
1. VSD application functions
2. VSD fault management
3. Applications
4. Communication between PLC and VSD

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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مغريات الرسعة ملحركات الجهد
املنخفض
IC 03

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
 أساليب ومبادئ بدء تشغيل الحركات.1
 قوانني التحكم واألحامل.2
) طرق اإلعاقة (الفرملة.3
 توفري الطاقة.4
 املوامئة اإللكرتومغناطيسية والتوافقيات.5
كيفية إختيار املحرك املتغري الرسعة.6

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 الرتكيبات والوصالت.1
. التكوين األسايس للمحرك املتغري الرسعة.2

: )اليوم الثالث (عمىل
 الوظائف التطبيقية ملغريات الرسعة.1
 إدارة أخطاء مغريات الرسعة.2
 تطبيقات عملية.3
 اإلتصال بني املتحكم ومغري الرسعة.4

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Variable Speed Drives

Drives Accessories

So Move Software
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Automation & Scada

Design and Management of Smart
Homes Using KNX System

Course code: KNX01
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical):
1. History of Smart Building.
2. Introduction to KNX.
3. Saving with KNX.
4. KNX TP Topology, Telegram and Installation.
• Areas, Lines and Multi-area topologies

Day Two (Theoretical and Practical):
1. KNX Bus devices.
• Pushbuttons and Inputs
• Roller, Blind and Shutter Actuators.
• Light Control Devices
• HVAC Controllers
• Movement and presence detection
2. KNX Commissioning.
3. Planning and Design.
4. KNX and other Protocols.
• KNX with DALI
• KNX with Protocol converters

Day Three (Theoretical and Practical):
1. Practical and Hand-Ons.
• KNX Project Design ETS Professional.
• Using Databases
• Applying and Programming

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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تصمیم و إدارة البیوت الذكیة بنظام

KNX

KNX01

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج

: )اليوم األول (نظري

. مقدمة و تاريخ البيوت الذكية.١
.KNX  مقدمة يف.٢
.KNX  التوفري بإستخدام.٣
. تشكيل الشبكة و املراسالت و الرتكيبات.٤
• تشكيل الخطوط و املساحات يف التصميامت الكبرية
.واملتوسطة

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل

.KNX  أجهزة و مكونات شبكة.١
• األزرار وأجهزة اإلدخال
• أجهزة التحكم يف الستائر بأنواعها
• أجهزة التحكم يف اإلضاءة
• أجهزة التحكم يف التكييف
• أجهزة متابعة األفراد والحركة
. للتنفيذKNX تجهيز.٢
.KNX  التخطيط و التصميم ملرشوع.٣
. وبروتوكوالت األنظمة األخريKNX  بروتوكول.٤
KNX • بروتوكول التحكم يف اإلضاءة و
 والربوتوكوالت األخريKNX • التحويل بني

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

.ETS Professional  تصميم املرشوع بإستخدام برنامج.١
• إستخدام قواعد بيانات األجهزة و املصنعني
• تنفيذ و برمجة األجهزة و املكونات
• تطبيقات عملية
> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

KNX Training Kit
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Automation & Scada

Basics of PLC

Course code: AUT 01
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Overview of automation systems components
2. PLC architecture and hardware components
3. PLC scan cycle
4. Introduction to Unity Pro software

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Introduction to Ladder logic language
2. Basic logic instructions
3. Latch instructions
4. Timers and counters

Day Three (Theoretical and Practical) :
1. Math instructions
2. Comparisons and type conversion
3. Practical applications and case studies
Note:
Practical exercises are implemented using M340 PLC

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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مقدمة ىف الحاكم املنطقى املربمج

AUT 01

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
 مقدمة عن مكونات نظم التحكم األوتوماتييك.1
PLC  مكونات منظومة الـ.2
PLC  دورة التشغيل يف الـ.3
Unity Pro  مقدمة عن حزمة برامج الـ.4

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
Ladder  مقدمة عن لغة الربمجة الـ.1

 العمليات املنطقية األساسية.2
 أوامر التثبيت.3
 املؤقتات والعدادت.4

: )اليوم الثالت (نظري وعمىل
 العمليات الحسابية.1
 املقارنات وتحويالت األنواع.2
 تطبيقات عملية.3
:ملحوظة
 ىف التطبيقات العمليةM340  طرازPLC يتم إستخدام

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Automation Platform - Modicon M340

M340 Training Kit

37

Automation & Scada

Advanced PLC

Course code: AUT 02
Duration: 2 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Overview of Unity Pro software
2. Variables and data types
3. User derived data types
4. Overview of IEC 61131 standard
5. Function Block Diagram (FBD) programming
language

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. User defined function block
2. Structured Text (ST) programming language
3. Project documentation and archiving
4. Online diagnostics and troubleshooting
Note:
Practical exercises are implemented using M340 PLC

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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الحاكم املنطقى املربمج املتقدم

AUT 02

: كود الربنامج

 ايام2 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
Unity Pro  مقدمة عن حزمة برامج الـ.1

 املتغريات وأنواعها.2
 أنواع البيانات املتقدمة.3
IEC 61131  مقدمة عن املواصفة القياسية.4
Function Block Diagram  لغة الربمجة.5

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 بلوكات الربمجة الخاصة باملستخدم.1
Structured Text  لغة الربمجة.2
 توثيق وطباعة املرشوع.3
 تشخيص األعطال.4
:ملحوظة
 ىف التطبيقات العمليةM340  طرازPLC يتم إستخدام

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

PLC Training Kit
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Automation & Scada

Control of Industrial
Processes- Applications using
2D and 3D simulators
Course code: AUT 03
Duration: 2 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Overview of simulation systems
2. Sorting system Project (3D simulator)

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Paint mixer process (3D simulator)
2. Design of 2D simulator for water treatment plant
Note:
Practical exercises are implemented using M340 PLC

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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-التحكم يف املنظومات الصناعية
تطبيقات بإستخدام املحاكيات ثنائية
و ثالثية األبعاد
AUT 03

: كود الربنامج

 ايام2 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
 مقدمة عن نظم املحاكاة.1
) منظومة مخزنة لصناديق منتجات (محاىك ثالىث األبعاد.2

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
) منظومة خلط األلوان (محاىك ثالىث األبعاد.1
 تصميم محاكاة ثنائية األبعاد ملحطة معالجة مياة.2
:ملحوظة
 ىف التطبيقات العمليةM340  طرازPLC يتم إستخدام

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

3D Simulator

41

Automation & Scada

Basics of
Vijeo Citect SCADA

 الخاصVijeo Citect مقدمة ىف الربنامج
مبنظومة تجميع البيانات والتحكم اإلرشاىف
)SCADA(

Course code: AUT 04
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical) :
1. Citect configuration environment
2. Managing projects
3. Setting up communications
4. Graphics

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Operator input
2. Genies
3. Symbols (genies)
4. Alarms

Day Three (Theoretical and Practical) :
1. Trends via the Process Analyst
2. Page management
3. Accumulators

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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AUT 04

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري
Citect  مقدمة بيئة التصميم ىف حزمة الربنامج.1
Citect  إدارة مرشوعات الـ.2

 تعريف اإلتصاالت.3
 الرسوم.4

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 مدخالت املستخدم.1
genies  الرموز.2
 األحداث.3
 اإلنذارات.4

: )اليوم الثالت (نظري وعمىل
 الرسوم البيانية.1
 أدارة الصفحات.2
 العدادات.3

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Vijeo Citect SCADA

Vijeo Citect
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Automation & Scada

Advanced of
Vijeo Citect SCADA

Course code: AUT 05
Duration: 2 days
Course content
Day One (Theoretical and Practical):
1. SCADA server redundancy
2. Cicode
3. Advanced symbols (genies)
4. Super Genies

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Reports
2. Security
3. Smart popup pages
4. Using ODBC

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 الخاص مبنظومةVijeo Citect الربنامج
تجميع البيانات والتحكم اإلرشاىف املستوى
)SCADA( املتقدم
AUT 05

: كود الربنامج

 ايام2 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج
: )اليوم األول (نظري وعمىل
SCADA  نظام الخادم اإلحتياطى يف الـ.1
Cicode  لغة الربمجة.2
Genies  الرموز املتقدمة.3
Super genies  خاصية الـ.4

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 التقارير.1
 األمن.2
 شاشات التنبيه.3
ODBC  إستخدام الـ.٤

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات
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Automation & Scada

Human Machine Interface
(HMI)

Course code: AUT 06
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical and Practical):
1. Introduction to HMI types and functions
2. Quick revision on PLC and Unity Pro
3. Comparison between HMI and SCADA
4. Configuring text HMIs using Vijeo Designer

Day Two (Theoretical and Practical):
1. Configuring graphics HMIs using Vijeo designer
2. Creating graphics pages and alarms pages
3. Importing images and creating custom graphics
4. Configuring the dialogue table
5. Trending functions

شاشات اإلتصال املربمجة الجرافيكية
)HMI(

AUT 06

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج

: )اليوم األول (نظري وعمىل
HMI  مقدمة إىل أنواع ووظائف الـ.1

Unity Pro  وبرنامج الـPLC  مراجعة رسيعة عىل.2
SCADA  و الـHMI  مقارنة بني الـ.3

 تعريف وبرمجة الشاشات النصية بإستخدام.4
Vijeo-Designer برنامج الـ

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل
 تعريف وبرمجة شاشات الرسومات بإستخدام برنامج.1
Vijeo-Designer
 تكوين شاشات الرسومات و صفحات االنذار.2
 إستحضار الصور وتكوين الرسومات الخاصة باملستخدم.3
 تكوين جداول البيانات.4
 تكوين الرسومات البيانية.5

Day Three (Theoretical and Practical):

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

1. Communication of HMI with PLC
2. Practical applications & case studies

PLC  تواصل الشاشات مع الـ.1

> All practical trainings are done using hands-on
exercises on simulation benches.

Please see the enrolment and sales conditions.
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 أمثلة وتطبيقات عملية.2

> جميع التجارب تتم عملياً عىل محاكيات
.و تجارب عملية

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

Magelis Ranges

Vijeo Designer
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Automation & Scada

Industrial Communication

Course code: AUT 07
Duration: 3 days
Course content
Day One (Theoretical and Practical) :
1. What is communication
2. Mandatory communication items
3. Industrial communication
4. The OSI model
5. Choice and positioning of networks
6. Topologies
7. Layers
8. Modbus
9. Programming communication with Unity PLCs
10. Modbus TCP configuration for M340 PLC

Day Two (Theoretical and Practical) :
1. Ethernet Modbus TCP/IP
2. Basic Ethernet principles
3. Networking with Windows
4. Protocols
5. IP address classes
6. Troubleshooting TCP/IP
7. Network design
8. Ethernet Modbus TCP configuration with Unity Pro
9. I/O scanning with Unity Pro
10. CAN open configuration with Unity Pro

Day Three (Theoretical and Practical) :
1. Profibus
2. Hardware setup
3. PRM software and its configuration
4. Unity Pro DTM configuration
5. Fieldbus discovery
6. Device Profibus parameters
7. Online diagnostics
8. DVP1 acyclic requests
9. Ethernet/ IP configuration with Unity Pro and
NOE hardware cards
10. Explicit messaging (requests)

Please see the enrolment and sales conditions.
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اإلتصاالت الصناعية
AUT 07

: كود الربنامج

 ايام3 : مدة الربنامج
محتويات الربنامج

: )اليوم األول (نظري وعمىل

 ماهي اإلتصاالت.1
 مكونات نظام اإلتصاالت األساسية.2
 اإلتصاالت الصناعية.3
OSI  موديل الـ.4
 إختيار ومكان وضع الشبكات.5
 األشكال املختلفه للشبكات.6
 الطبقات.7
Modbus  بروتوكول الـ.8
Unity PLCs  برمجة شبكات اإلتصاالت من خالل الـ.9
M340 PLC  تعريف وبرمجة اإليرثنت للـ.10

: )اليوم الثاين (نظري وعمىل

 املبادئ األساسية لشبكة إيرثنت.1
 التواصل الشبيك مع الويندوز.2
 الربوتوكوالت.3
IP  فئات عناوين الـ.4
TCP / IP  إستكشاف األخطاء وإصالحها يف الـ.5
 تصميم الشبكات.6
Unity Pro  معModbus TCP  تعريف وبرمجة اإليرثنت.7
 ماسح املدخالت واملخرجات اإلتصايل.8
Unity Pro  معCAN open  تعريف وبرمجة.9

: )اليوم الثالث (نظري وعمىل

Profibus  بروتوكول الـ.1

 إعداد األجهزة.2

PRM  تعريف وبرمجة برنامج الـ.3
Unity Pro DTM  تعريف و برمجة الـ.4
Fieldbus  إسكتشاف الـ.5
Profibus  معامالت الجهاز الـ.6

 إستكشاف وتحليل األخطاء مبارشة.7
DVP1  الطلبات الغري دورية.8
Unity Pro وNOE  معIP / تعريف و برمجة االيرثنت.9
) الرسائل الرصيحة (الطلبات.10

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات
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Enrolment & Sales conditions

1. All prices shown don’t include sales taxes.
2. Training courses are conducted at Schneider
Electric Egypt training center in Cairo.
3. For large groups, special arrangements can be
made to conduct training courses at customer
facilities.
4. For exact course dates thanks to consult our
website www.schneider-electric.com.eg or call
our customer care center 19775.
5. Enrolment fees shall be made at least one
month before course date.
6. Cancellation of enrolment can be done without
deductions if made at least two weeks in advance
of course date. However 50% of fees will be
deducted if cancellation of enrolment is made
one week or less of course date.
7. Enrolment fees covers only the training but it
doesn’t cover transportation or accommodation
fees. Schneider Electric can provide assistance
for reservations
8. Enrolment fees includes providing one binder
of training materials per trainee.

Please see the enrolment and sales conditions.
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. جميع االسعار املوضحة ال تشمل رضيبة املبيعات.1
 يتم تقديم الربامج التدريبية داخل مركز شنيدر الكرتيك.2
. مرص للتدريب بالقاهرة
 ميكن باتفاق خاص تنظيم برامج تدريب خاصة للمجموعات.3
.الكبرية باماكن عملها
 ملعرفة مواعيد الربامج برجاء االتصال مبركز خدمة العمالء.4
.19775
. يتم دفع االشرتاك قبل موعد الربنامج بشهر عىل االقل.5
 ميكن الغاء االشرتاك قبل اسبوعني من موعد الربنامج بدون.6
50 خصومات اما اذا تم االلغاء قبل اسبوع او اقل فيتم خصم
. من االشرتاك%
 تغطى تكلفة االشرتاك التدريب و الوجبات و ال تشمل.7
انتقاالت املتدرب او االقامة و ميكن تقديم املساعدة للمتدربني
.لعمل الحجوزات عىل نفقة املتدربني
 تغطى تكلفة االشرتاك توفري ملف واحد لكل متدرب يحتوي.8
عىل املطبوعات الخاصة بالربنامج التدريبي

.رجاء مراجعة رشوط اإلشرتاك و املبيعات

تعلم كيف ت�صبح رائداً فى جمال توفري الطاقة
درا�صتك للطاقة تبداأ من هنا

اأكادميية �صنيدر الكرتيك للطاقة هي برنامج تعليمي جماين على �صبكة
االنرتنت موجه لتح�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة واملحافظة على املوارد
فى اأي منظمة .قام بتطوير هذا الربنامج �صركة �صنيدر الكرتيك ،ال�صركة
الرائدة فى جمال اإدارة الطاقة ،ليقوم بتو�صيل معلومات حمايدة وب�صكل
منتظم من خرباء الطاقة فى العديد من ال�صناعات.

ُ�صممت لتنا�صب اجلدول الزمني اخلا�ص بك وتلبية
احتياجاتك

مت ت�صميم هذا الربنامج ليكون من خالل دورات تدريبية ال تتعدي الثالثون
دقيقة للدورة الواحدة .يتم اعتماد هذه الدورات كاأحد الو�صائل التعليمية
املتخ�ص�صة من قبل موؤ�ص�صات و منظمات مهنية عديدة منها:

The chartered Institution of Building
)Services Engineers (CIBSE
The American Council On
)Renewable Energy (ACORE
The American Hotel & Lodging
)Educational Institute (AH&LEI

ملحة عن موقع اأكادميية �صنيدر
الكرتيك للطاقة

جماين
و�صيلة تعليمية متخ�ص�صة
متاح على مدار � 24صاعة على �صبكة االنرتنت
ميكنك متابعة �صري التقدم فى دورة ما اأو موعد
اجنازها
يتوفرفى لغات متعددة فى جميع اأنحاء العامل
�صهل اال�صتخدام

The U.S. Green Building Council
)(USGBC
The Institute of Electrical and
)Electronic Engineers (IEEE
The Italian Federation for the
)Rational use of Energy (FIRE
The Renewable Energy & Energy
)Efficiency Partnership (REEEP

Engineers Ireland
The Association for Facilities
)Engineering (AFE

BOMI International

ال تدع الفر�شة تفوتك لتكون رائد ًا فى جمال توفـيـر الطاقة  ،قم بزيارة موقع �شنيدر الكرتيك www.myenergyuniversity.com

وملزيد من املعلومات ات�شل مبركز خدمة العمالء و الدعم الفنى 19775
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Make the most of your energy.
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SEE 1010513 / E

Egypt & NE Africa Head Office

Land Plot no. 291 & 292, Second District,
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Postal code 11835
Tel : +202 26 189 189
Fax: +202 26 189 263
http://www.schneider-electric.com.eg

Customer Training Center (CTC)
Hotline: 19775
Email: EG-CTC@schneider-electric.com
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