
 
 

                                 
 
 

O programie Zakres merytoryczny 

 
AutoCAD Electrical to oprogramowanie stworzone 
specjalnie w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy przy 
tworzeniu projektów systemów sterowania.  
W przeciwieństwie do programów ogólnego zastosowania, 
umożliwia tworzenie projektów  
w oparciu o zaimplementowane biblioteki standardowych 
symboli.  
W celu zwiększenia wydajności wiele zadań zostało 
zautomatyzowanych.  
 

 
1. Zarządzanie projektem 

 Właściwości projektu 

 Właściwości rysunku 

 Ramki i tabliczki rysunkowe 
2. Tworzenie schematów elektrycznych 

 Prowadzenie przewodów 

 Numeracja przewodów 

 Strzałki źródła/celu 
3. Elementy schematów elektrycznych 

 Wstawianie symboli 

 Wstawianie złączek 

 Listwy zaciskowe 

 Tworzenie obwodów użytkownika 

 Tworzenie obwodów trójfazowych 
4. Edytowanie schematów elektrycznych 

 Podstawowe operacje edycyjne 

 Podmiana i aktualizacja bloków 

 Kontrola poprawności elektrycznej  
i rysunkowej 

 Aktualizacja schematów 
5. Raporty schematów 

 Tworzenie raportów 

 Formaty raportów 

 Umieszczanie raportów na rysunkach 

 Zapisywanie raportów do plików 
6. Tworzenie schematów montażowych 

 Elementy schematów montażowych 

 Konfiguracja schematów montażowych 

 Raporty schematów montażowych 
7. Tworzenie własnych elementów 

 Tworzenie symboli 

 Menu schematów ideowych 

 Menu schematów montażowych 
8. Sterowniki programowalne 

 Wstawianie sterowników PLC 

 Edycja bazy danych sterowników PLC 

9. Edycja baz danych zawartych w programie 
 

O szkoleniu 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających 
pracę z oprogramowaniem AutoCAD Electrical. Od 
uczestników wymagana jest podstawowa znajomość 
programu AutoCAD. 
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia 
praktyczne, ugruntowujące zdobytą wiedzę. Uczestnicy 

otrzymują komplet materiałów. 
 

Czas trwania 

 
3 dni (24 godziny) 
 

Cena 

 
1400 zł  
 
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) 
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń 

 

Szkolenia uzupełniające 

 

 AutoCAD Electrical – Szkolenie uzupełniające 
 

Certyfikat 

 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje  

Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, 
który jest honorowany na całym świecie, potwierdza 

znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest 
rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk. 
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