
 

 

 

Szkolenie 

07 czerwca 2018 

Rola technologii IP w integracji systemów bezpieczeństwa i automatyki 

budynkowej w oparciu o rozwiązania ALANTEC, AVIZIO, El-Piast, Socomec. 

godz. 09:00 

Hotel AMBER 

Cieśle 47, Oleśnica 



 

 

ZAPROSZENIE 

Firmy A-LAN Technologie ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie poświęcone rozwiązaniom dla 

rynku teleinformatycznego z oferty systemów BMS firmy EL-Piast Sp. z o.o oraz zasilania awaryjnego i dystrybucji 

zasilania SOCOMEC jak również systemów telewizji przemysłowej w technologii IP AVIZIO. 

 

AGENDA 
  
Rejestracja uczestników 
godz. 08:30 - 09:00 
 

Część I  -  Systemy telewizji dozorowej w oparciu o technologię IP 
godz. 09.00 – 11.00      

 Infrastruktura pasywna do budowy systemów CCTV IP 

 Punkty kamerowe serii Professional i Basic (typy, budowa, zastosowanie) 

 Systemy rejestrujące 

 Stanowiska podglądu i zarządzania systemem w oparciu o platformę Axxon 

 System wsparcia projektantów w firmie A-LAN Technologie 
  

Przerwa 
godz. 11:00 - 11:15 
 

Część II  -  SOCOMEC 
godz. 11:15 - 13:15  

 Systemy zasilania gwarantowanego – zwiększenie niezawodności systemu zasilającego poprzez 
wykorzystanie: 

o Modułowych jednostek UPS Modulys GP  
o Nowych zasilaczy UPS Masterys GP 4.0 o mocy 60-160 kVA 

 Pomiary, monitorowanie, analiza jakości energii:  
o DIRIS Digiware – nowoczesny system wieloobwodowych pomiarów parametrów sieci 

o Digiware S najmniejszy miernik parametrów sieci 

o Przykłady projektów systemów pomiarowych z zastosowaniem rozwiązań DIRIS Digiware – 

pomoce w projektowaniu  

o W pełni cyfrowy „inteligentny” miernik parametrów sieci Diris A40 

Przerwa 
godz. 13:15 - 13:45 

 
Część III  -  EL-PIAST 
godz. 13:45 - 15:45 

 

 Oferta produktowa (sterowniki, panele operatorski, akcesoria) 
 System i oprogramowanie BMS 
 WEB serwer oraz rozwiązania chmurowe 

 
Zakończenie godz. 16.00 
 

Parking na terenie hotelu BEZPŁATNY 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAPISY 
 
 
Zapisy są dostępne na stronie www.a-lan.pl w zakładce szkolenia. 
 
W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:  

 Piotr Karaś 

 Michał Nowak 

 Dorota Suszek 

 Grzegorz Pyza 

E: piotr.karas@a-lan.pl 
E: michal.nowak@a-lan.pl 
E: dorota.suszek@socomec.com 
E: grzegorz.pyza@el-piast.com 

T: 887 887 100 
T: 669 661 677 
T: 519 601 128 
T: 668 168 463 

 
Informacje potrzebne do zapisania się na szkolenie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, pełne dane firmy 

 
A-LAN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Dobrego Pasterza 36A,  31-416 Kraków 
tel. 12 684 30 00   e-mail: info@inteltec.pl   

www.a-lan.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piotr.karas@a-lan.pl
mailto:grzegorz.pyza@el-piast.com

