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Poznaj Centrum Szkoleniowe Johnson 
Controls  
 
 
 Centrum Szkoleniowe Johnson Controls pomaga 
inżynierom programistom pracującym przy obsłudze 
i uruchomieniach systemów automatyki budynkowej 
poznać bliżej środowisko systemów BMS firmy 
Johnson Controls. 
 
Nasze programy szkoleniowe zostały opracowane 
przez ekspertów z dziedziny inżynierii posiadających 
wieloletnie doświadczenie w zakresie uruchomień 
i optymalizacji systemów automatyki budynkowej.  
 
 
W Centrum Szkoleniowym Johnson Controls 
przekazujemy najnowszą, praktyczną wiedzę 
inżynieryjną na temat rozwiązań stosowanych dziś 
i tych, które wejdą na rynek jutro. Dzięki małym 
grupom i warsztatowemu charakterowi zajęć, 
dodatkowo otrzymujesz wsparcie w zakresie Twojej 
pracy czy konkretnego projektu, nad którym właśnie 
pracujesz.  
 
Po ukończeniu naszego szkolenia będziesz posiadał 
kompetencje niezbędne do efektywnej obsługi 
systemu zarządzania budynkiem (BMS) 
i umiejętności, które pozwolą Ci zmaksymalizować 
potencjał zarządzanego przez Ciebie systemu oraz 
podnieść zwrot z inwestycji w Twojej firmie lub firmie 
Twojego klienta. 
 

 
 
 
 
 

 
Ponieważ po naszym szkoleniu chcesz stosować 
nabytą wiedzę w praktyce, wyposażyliśmy sale 
szkoleniowe w profesjonalne urządzenia 
zaprojektowane specjalnie do symulacji i ćwiczeń na 
prawdziwym obiekcie.   
 
Podczas szkolenia, każdy uczestnik ma do dyspozycji 
stanowisko komputerowe połączone z systemem 
BMS oraz podłączone urządzenia, stanowiące 
elementy tego systemu. Sprzęt szkoleniowy 
umożliwia zdalne połączenie i ćwiczenia na 
wybranym obiekcie bez uszczerbku dla jego 
funkcjonowania. 
 
 Ucz się od ekspertów-pasjonatów automatyki 

budynkowej z wieloletnim, praktycznym 
doświadczeniem w branży.  

 Sprawdź sam jak działa system Johnson Controls 
podczas symulacji „na żywo” na autentycznym 
obiekcie za pomocą nowoczesnych urządzeń 
i oprogramowania do automatyki budynkowej. 

 Wybierz szkolenie, które najlepiej odpowiada 
Twoim potrzebom albo zapisz się na cały cykl, 
aby uzyskać tytuł ABCS Engineer. 

 

http://www.johnsoncontrols.pl/be
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Program szkoleniowy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasze kompleksowe programy szkoleniowe są 
kierowane do firm inżynierskich i wykonawczych, 
które zamierzają nawiązać dłuższą współpracę 
z firmą Johnson Controls na zasadach Autoryzacji 
Producenta do instalacji i uruchamiania systemów 
i urządzeń produkcji Johnson Controls. Na szkolenia 
zapraszamy: 
 
 Inżynierów programistów pracujących przy 

uruchomieniach systemów automatyki 
budynkowej Johnson Controls, 

  Projektantów.  

 

Szkolenia te nie są przeznaczone dla firm 
prowadzących konserwację na obiektach. Szkolenia 
dla tych firm są organizowane każdorazowo przez 
autoryzowanych wykonawców systemów produkcji 
Johnson Controls i są one związane z przekazaniem  
wiedzy o systemie  wykonanym na konkretnym 
obiekcie. 

Cykl szkoleń ABCS (Authorized Building Controls 
Specialist) 

 

Specjalnie zaprojektowany program szkoleniowy 

obejmuje zagadnienia niezbędne do ofertowania, 

projektowania i uruchomienia instalacji automatyki 

budynkowej opartej na sterownikach Johnson 

Controls.  

 

Wszystkie części szkolenia zakończone są testem. Na 

jego podstawie wydawany jest imienny certyfikat 

ukończenia kursu. Po odbyciu wszystkich części 

szkoleń uczestnik uzyskuje tytuł ABCS Engineer. 

Informacje i zapisy: 
 

Zapisy na szkolenia i informacje: 

Centrum Szkoleniowe Johnson Controls  

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa 

Artur Podbielski – Kierownik Działu Szkoleń 
tel. +48 22 518 19 19 

email: artur.podbielski@jci.com 

 

 

 

http://www.johnsoncontrols.pl/be
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1. Programowanie sterowników FEC/FAC. 

 
 

Informacje o szkoleniu: 

 

Lokalizacja: 

Centrum Szkoleniowe Johnson Controls 

Ul. Krakowiaków 50 

02-255 Warszawa 

 

Czas trwania szkolenia: 

3 dni 

 

Zalecane wymagania od uczestników: 

Podstawowa wiedza nt. sterowania 

regulatory PID, Logika PLC. Podstawowa 

wiedza nt. technologii HVAC. 

 

Ilość uczestników: 

Maksymalna ilość uczestników to 6 osób, 

szkolenie odbędzie się przy obecności 

minimum 4 osób. 

 

Wymagane oprogramowanie: 
Uczestnicy powinni zaopatrzyć się przed 
szkoleniem w następujące 
oprogramowanie: TL-SI-DVD  
 

 

 

 

 

 

Tematyka kursu: 

 Prezentacja architektury systemu MSEA. 

 Prezentacja sterowników rodziny 
FEC/FAC. 

 Wytyczne projektowe magistral 
komunikacyjnych. 

 Prezentacja sterowników 
konfigurowalnych TUC. 

 Omówienie programu narzędziowego 
CCT. 

 Tworzenie aplikacji w środowisku CCT dla 
sterowników FEC, VMA, NCE. 

 Wykorzystanie wbudowanych kreatorów. 

 Wykorzystanie zaawansowanych funkcji 
sterownika FAC. 

 Konfiguracja komunikacji peer to peer. 

 Porady Tips &Tricks 

 Egzamin kwalifikacyjny 

http://www.johnsoncontrols.pl/be
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2.  Systemu zarządzania budynkiem MSEA.   

   

Informacje o szkoleniu: 

Lokalizacja: 

Centrum Szkoleniowe Johnson Controls 

Ul. Krakowiaków 50 

02-255 Warszawa 

 

Czas trwania szkolenia: 

3 dni 

 

Zalecane wymagania od uczestników: 

Podstawowa wiedza nt. sterowników 

polowych. Podstawowa wiedza nt. 

technologii HVAC. 

Certyfikat kursu:  Programowanie 

sterowników FEC/FAC. 

 

Ilość uczestników: 

Maksymalna ilość uczestników to 6 osób, 

szkolenie odbędzie się przy obecności 

minimum 4 osób. 

 

Wymagane oprogramowanie: 

Uczestnicy powinni zaopatrzyć się przed 

szkoleniem w następujące 

oprogramowanie:  

MS-SCTSWO-0 lub TL-SI-DVD 

 

 

Tematyka kursu: 

 Prezentacja struktury systemu MSEA. 

 Wytyczne projektowe do zbudowania 

systemu w oparciu o rozwiązania MSEA. 

 Konfiguracja sterowników nadrzędnych 

i przygotowanie ich do pracy. 

 Wykorzystanie narzędzi do tworzenia 

kopii  bezpieczeństwa systemu. 

 Prezentacja funkcjonalności serwerów. 

 Tworzenie integracji z innymi systemami 

w architekturze MSEA (Modbus, Mbus, 

KNX). 

 Prezentacja rozwiązań mobilnych. 

 Egzamin kwalifikacyjny. 
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3. Konfiguracja interfejsu mobilnego UI. 

 
 

Informacje o szkoleniu: 

 

Lokalizacja: 

Centrum Szkoleniowe Johnson Controls 

Ul. Krakowiaków 50 

02-255 Warszawa 

 

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień 

 

Zalecane wymagania od uczestników: 

Podstawowa wiedza nt. systemu MSEA. 

Podstawowa wiedza dot. technologii AHU. 

Certyfikat kursu System zarządzania 

budynkiem MSEA. 

 

Ilość uczestników: 

Maksymalna ilość uczestników to 6 osób, 

szkolenie odbędzie się przy obecności 

minimum 4 osób. 

 

Wymagane oprogramowanie: 

Uczestnicy powinni zaopatrzyć się przed 

szkoleniem w następujące 

oprogramowanie:  

MS-SCTSWO-0 lub TL-SI-DVD 

 

 

 

  

Tematyka kursu: 

 Proces konfiguracji sprzętu i przestrzeni 

w oprogramowaniu SCT. 

 Zarządzanie grafikami z 

wykorzystaniem Menedżera Grafik. 

 Tworzenie grafik z wykorzystaniem 

technologii aliasów. 

 Tworzenie „dashboard’ów”. 

 Wykorzystanie technologii warstw. 

 Tworzenie zachowań zdefiniowanych 

przez użytkownika. 

 Egzamin kwalifikacyjny. 

http://www.johnsoncontrols.pl/be
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Johnson Controls – Building Technologies & Solutions. 

Johnson Controls - Building Technologies & Solutions, posiadając 500 oddziałów w ponad 150 krajach 

na całym świecie, jest czołowym dostawcą produktów, usług oraz rozwiązań w zakresie systemów 

chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, jak również systemów automatyki budynkowej 

i BMS, które podnoszą efektywność energetyczną i optymalizują koszty operacyjne obiektów 

należących do ponad miliona klientów na całym świecie. W Polsce jesteśmy obecni od ponad 20 lat, 

a w naszym portfolio znajdują się projekty zrealizowane dla największych Inwestorów krajowych 

i zagranicznych z różnych branż i gałęzi przemysłu.  

 

Więcej informacji o firmie Johnson Controls na stronie www.johnsoncontrols.pl    
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