Školení pro uživatele multifunkčních kalibrátorů Beamex a
kalibračního softwaru Beamex

23.–24. 11. 2021
Časový rozvrh:
1. den (úterý 23. 11. 2021)
Prezence od:

9:00

Začátek školení:

9:30

Oběd:

12:00

Ukončení školení:

16:30

Společná večeře:

18:30

2. den (středa 24. 11. 2021)
Začátek školení:

8:00

Oběd:

12:00

Ukončení školení:

14:30

Program školení:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

kalibrátor Beamex MC6: režimy Kalibrátor, Dokumentační kalibrátor, Datalogger a
Komunikátor HART, FOUNDATION Fieldbus H1 a Profibus PA
kalibrace převodníků HART, kalibrace analogových převodníků, kalibrace snímačů tlaku a
teploty, kalibrace smyček, kalibrace deformačních tlakoměrů a dalších provozních přístrojů,
jednotné řešení kalibrací (komunikace kalibrátoru Beamex MC6 a software Beamex CMX)
software Beamex CMX: základní funkce, struktura podniku, uživatelské účty a oprávnění,
správa kalibrátorů a měřidel, manuální kalibrace, historické trendy, výpočty chyb a nejistot,
kalibrace vah, import/export dat, aplikace bMobile pro mobilní kalibraci a údržbu, tvorba
dokumentů a zpráv a inspekční prohlídky údržby, nový systém Beamex Mobile Security Plus
nový cloudový software Beamex LOGiCAL
ukázka nového kalibrátoru MC6-T pro kalibraci teplotních snímačů
praktické ukázky kalibrace provozních přístrojů
aktualizace firmware kalibrátorů Beamex
dotazy a konzultace
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Datum a místo konání: Školení se uskuteční 23.-24. 11. 2021 v hotelu Jelínkova vila, Třebíčská
342/10, 594 01 Velké Meziříčí
Účastnický poplatek: 4 950 Kč / 195 EUR bez DPH. Zálohová faktura vám bude vystavena po
vyplnění on-line přihlášky. Přihlášku prosím vyplňte nejpozději do pátku 12. 11. 2021. Kapacita
semináře je omezena.
Informace k ubytování: Ubytování není součástí semináře, rezervaci si zařizuje každý účastník
sám na recepci hotelu Jelínkova vila (T: 566 502 205, E: hotel@jelinkovavila.cz). Při rezervaci
prosím uveďte, že jste účastníkem semináře firmy Kalibrátory, bude Vám poskytnuta
výhodnější cena. V případě plné obsazenosti můžete využít i okolní hotely, kontakty na
vyžádání poskytneme.
Podmínky ubytování a účasti na školení:
1. potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19 (nesmí být starší 7 dní)
2. potvrzení o negativním antigenním testu na Covid-19 (nesmí být starší 72 hodin)
3. laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 (ochranná lhůta 180 dní)
4. očkování proti Covid-19, alespoň 14 dní po aplikaci druhé dávky
5. samotestování antigenním testem na místě při vstupu do provozovny s negativním
výsledkem (testy je možné zakoupit na recepci hotelu)
Kontakty:
Petr Moravec, M: +420 703 132 620, E: moravec@kalibratory.cz
Václav Malý, M: +420 775 050 781, E: maly@kalibratory.cz
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