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Szanowni Państwo,

Misją firmy GE Grid Automation jest dostarczanie nowoczesnych, efektywnych oraz przyjaznych 

środowisku rozwiązań umożliwiających produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Jako lider w dziedzinie nowoczesnych technologii (sieci inteligentne, super sieci czy stacje cyfrowe) 

czujemy się odpowiedzialni za przygotowanie personelu technicznego do nowych wyzwań 

związanych z wdrażanymi technologiami.

Celem naszej oferty szkoleniowej jest dostarczenie Państwu możliwości zapoznania się z nowa 

technologią oraz przetestowanie innowacyjnych rozwiązań na neutralnym gruncie naszego 

laboratorium.

W ofercie szkoleń 2017 znajdą Państwo tematy szkoleń dedykowane nowym technologiom 

opartym na standardzie IEC 61850-8-1 oraz najnowszej normie IEC 61850-9-2 czy IEC 61850-3. 

Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowsze urządzenia testujące i symulujące dostępne 

na rynku.

Oprócz promowania innowacyjnych technologii oferujemy również szkolenia w zakresie eksplo-

atacji istniejących już na Państwa obiektach aplikacji i urządzeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Krzysztof Kulski

Dyrektor Jednostki

Grid Automation UMD
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Kurs A-10. Analiza i interpretacja danych z czujników 

                  On-line gazów rozpuszczonych w oleju transformatorów.

09:00 – 10:30

Dzień I Dzień II

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Szkolenie przeznaczone dla:

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu; Omówienie 

urządzeń DGA oraz technik pomiarowych

Perception Fleet – oprogramowanie wspomagające analizę 

i interpretację danych

Przerwa

Przerwa

Metody diagnostyczne określone w normach IEC i IEEE; Gazy i ich 

zależności a kondycja transformatora

Możliwości komunikacyjne i dostępne protokoły; Konfiguracja i 

pobieranie danych lokalnie lub zdalnie; 

Ocena stanu transformatorów na podstawie wybranych przykładów Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów 

pracowników zatrudnionych w branży 

elektroenergetycznej, inżynierom eksploatacji, służb 

utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, 

personelowi stacji elektroenergetycznych 

Cel szkolenia:

Dostarczenie wiedzy na temat zjawisk chemicznych 

zachodzących w kadzi transformatora, dostępnych metod 

diagnostycznych, a także analizę danych pochodzących z 

urządzeń do monitoringu on-line gazów rozpuszczonych 

w oleju w celu wczesnego wykrycia i identyfikacji 

rozwijających się uszkodzeń. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu: 

Hydran M2, Transfix, Minitrans, Transport X i inne wg potrzeb

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia:  1700 zł

14:00 – 16:00
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1. Szkolenia organizowane w siedzibie GE Grid Automation, tj. w biurze w Wałbrzychu, 
 przy ul. Wrocławskiej 95, 58-306 Wałbrzych.

2. Zgłoszenie uczestnika szkolenia odbywają się poprzez przesłanie na adres irena.fidik@ge.com (irena.fidik@alstom.com)
 lub faksem na numer +48 32 461 3559 wypełnione Karty Zgłoszenia Uczestnictwa (załącznik do niniejszej Oferty 
 Szkoleń) oraz poprzez dokonanie wpłaty na konto Organizatora, tj. GE Power sp. z o.o. (nr konta podany 
 na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa).

3. Terminy szkoleń będą potwierdzane w momencie wpływu minimalnej wymagającej ilości zgłoszeń, a jeśli 
 to minimum nie zostanie osiągnięte, zaproponujemy nowy termin.

4. W cenie szkolenia uwzględnione jest zakwaterowanie uczestników szkolenia (ilość dób hotelowych 
 jest równa ilości dni szkolenia).

5. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

6. Termin złożenia zamówienia co najmniej 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Forma płatności: 100 % przedpłata do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

8. Sugerujemy korzystanie z własnych komputerów przenośnych podczas zajęć praktycznych 
 (daje to uczestnikom możliwość przetestowania oprogramowania i rozwiązania problemów na bieżąco). 

9. Miejsce zakwaterowania uczestników szkolenia znajduje się maksymalnie do 8 km od siedziby 
 GE Grid Automation. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na własny koszt od miejsca zakwaterowania 
 do miejsca szkolenia.

10. W trakcie szkolenia zapewniony jest poczęstunek.

11. Uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, najnowsze wersje oprogramowania 
 oraz inne materiały wykorzystywane podczas sesji szkoleniowej.

Warunki rezygnacji:

1. Rezygnacja możliwa jest tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 
 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Zmawiającego 
 pełnym kosztem szkolenia.

- Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie Zmawiającego pełnymi 
   kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej 
   liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.

- w przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Ge Grid Automation zobowiązuje się do 
  zwrotu pełnej kwoty (bez odsetek i odszkodowania) w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

2. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin szkolenia bez podania przyczyn.

3. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

4. Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23 % podatku VAT.

5. Wszelkie pytania dotyczące warunków udziału, płatności, certyfikatów należy kierować na adres: 
 irena.fidik@ge.com (irena.fidik@alstom.com) lub telefonem kom. +48 600 572 445, tel. +48 74 641 934

Ogólne warunki udziału w szkoleniachorganizowanych przez GE Grid Automation

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: …………………...................…………..zł/osoba (+23% VAT)

powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
GE Power Sp. z o.o.
Societe Generale S.A nr rachunku PL37 1840 0007 2212 3760 0810 1019

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ KOD, DATĘ  SZKOLENIA, ORAZ NAZWISKO UCZESTNIKA

Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez GE Power Sp. z o.o. i upoważniamy GE Power Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji 
o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez GE Power Sp. z o.o. o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania 
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem: 32 461 3559 lub mailem: irena.fidik@ge.com (irena.fidik@alstom.com)

......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Notatki
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Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem: 32 461 3559 lub mailem: irena.fidik@ge.com (irena.fidik@alstom.com)

......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Notatki



Kontakt

GE Power Sp. z o.o.

Biuro Grid Automation

Ul. Wrocławska 95

58-306 Wałbrzych

kom. +48 600 572 445

tel. +48 74 641 9341

e-mail: irena.fidik@ge.com

e-mail: irena.fidik@alstom.com

www.gegridsolutions.com

GPS: 50° 48' 48.9636” N,16° 17' 58.5708”E
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