
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ : ฟรี

“ระบบควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรมโดย 
VIPA และYASKAWA”

VIPA and YASKAWA Complete solutions from a single source  2016

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559, สถานที่ เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่ นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559, สถานที่ มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559, สถานที่ ธารามันตรา ชะอํา รีสอร์ท เพชรบุรี
ตั้งแต่เวลา 9.00น - 16.00 น.



ในงานสัมมนา คุณจะได้พบกับ :

1. ความรู้และเทคโนโลยีจากการประยุกต์การใช้งานจริงของระบบควบคุมอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
• ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (Network & Communication)  ทั้ง Ethernet, ProfiNet, 

EtherCAT, Modbus, Profibus DP etc.
• เทคโนโลยีการควบคุม ตรวจสอบและดูแลรักษาระยะไกล (Tele-Service)
• การควบคุมและการดูแลระบบผ่านส่วนกลาง (Supervision & System Monitoring: SCADA)
• ระบบการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control)
• โซลูชั่นสำหรับเครือข่าย Ethernet, ProfiNet และ Profibus DP (Network Solutions Ethernet, 

ProfiNet, and Profibus DP)

จากประเทศ เยอรมันนี รวมถึงการประยุกต์การใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์
ใช้งานได้ในบริษัทของท่านได้ทันที

2. การสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริง ประกอบไปด้วย
• ชุดสาธิต CPU รุ่นใหม่ล่าสุด SLIO CPU013 เป็น CPU ที่มีอินพุทเอาท์พุทในตัวและใช้ ตัว

ประมวลผลรุ่นใหม่ (ASIC Chip) เช่นเดียวกัน 
• ชุดสาธิต โซลูชั่นสำหรับเครือข่าย Ethernet, ProfiNet และ Profibus DP 
• ชุดสาธิตการใช้งานฟังก์ชั่นการ์ด DMS ซึ่งเป็นการ์ดรุ่นใหม่ของ SLIO สำหรับการเชื่อมต่อ

โดยตรงกับ Load Cell
• ชุดสาธิตการใช้งาน SLIO Remote IOs ต่อร่วมกับ Eco Panel ในการบันทึกข้อมูล (Data 

Logger)
• ชุดสาธิตระบบการควบคุมและมอนิเตอร์ขนาดเล็ก (Mini SCADA System)
• ชุดสาธิตการอัปเกรด S5 เป็น S7

พร้อมชุดสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จากทางพันธมิตรของ บริษัท นวโชติ อินโนเวชั่น จำกัด

เหมาะสำหรับ : 
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค ผู้ดูแลหรือผู้บริหารระบบทดสอบ ระบบตรวจวัด ผู้ควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ 
และผู้ทำงานวิจัย 

กำหนดการ

           08.30  - 09.00  น.               ลงทะเบียน
09.00 -  10.15  น.        กล่าวต้อนรับ และแนะนำ VIPA Germany และพันธมิตร

           10.15 -  10.30  น.               พักทานกาแฟและของว่าง    
10.30 -  12.30  น. นำเสนอ VIPA Solutions    
12.30 - 13.15  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน        
13.15 - 15.45  น.  สาธิตการประยุกต์ใช้งาน

           15.45 - 16.00  น. พักทานกาแฟและของว่าง    
16.00 - 16.30  น.  ถามตอบและแจกรางวัล



แบบฟอร์มตอบรับการร่วมสัมมนา

ชื่อบริษัท     __________________________________________________________

ประเภทธุรกิจ/สินค้า     __________________________________________________

โทรศัพท์  ____________________ แฟกซ์  ___________________

อีเมล์  ________________________________

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. ชื่อ  _________________________________ ตำแหน่ง  _______________________________

2. ชื่อ  _________________________________ ตำแหน่ง  _______________________________

3. ชื่อ  _________________________________ ตำแหน่ง  _______________________________

กรุณาช่วยกรอกข้อมูลด้านล่าง :

1. ท่านมีการใช้งาน PLC ในบริษัทหรือโรงงานของท่าน?            มี      ไม่มี

2. ยี่ห้อ PLC ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบัน __________________________________________________

3. ถ้า PLC ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นของ Siemens รุ่นที่ท่านใช้งานอยู่คือ     Step 5        Step 7

4. ท่านรู้จักหรือมีการใช้งาน PLC ของ VIPA มาก่อนหรือไม่?     ใช่        ไม่

5. ท่านมีความเกี่ยวข้องกับ PLC ในส่วนไหน

         ทำโปรแกรม           ผู้ใช้งาน   ออกแบบ          ผู้สั่งซื้อ

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วช่วยส่งกลับแบบฟอร์มนี้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ถึงคุณ อารยา เคล้าแดง อีเมล์:  araya@navachot.com  

หรือ แฟกซ์ 0-2515-0187 โทรศัพท์ 02 515 0186

จะเข้าร่วมงานสัมนาที่ :             สระบุรี              กรุงเทพฯ              เพรชบุรี


