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INHOUD 

 

De opleiding “PROFINET Troubleshooting & Maintentance” omvat een praktijkgericht 

kennispakket dat zich richt op Industrieel Ethernet en PROFINET netwerken.  

 

De opleiding bestaat uit praktijksessies, theorie en een (optioneel) examen. U leert hoe u een 

PROFINET netwerk installeert, analyseert en beheert. Dit alles wordt onderbouwd door 

praktijkoefeningen met bijhorende apparatuur. 

 

Na het afleggen van het (optioneel) examen, ontvangt de cursist het “Certified PROFINET Installer” 

certificaat en wordt hij/zij internationaal geregistreerd. Een deelname aan dit examen is evenwel 

niet verplicht. 

 

 

THEORIE 

 

• Overzicht van PROFINET 

• Basisprincipes van industriële Ethernet en TCP/IP 

• PROFINET bekabeling richtlijnen 

• Aarding en afscherming 

• Netwerkcomponenten (switch, router, proxy) 

• PROFINET protocol 

• Strategie voor troubleshooting 

 

 

PRAKTIJK 

 

• Monteren van kabels 

• Meten van een kabel met behulp van een kabel tester 

• Installeren van een PROFINET-netwerk 

• Netwerk diagnose via een webserver van een switch 

• Protocol analyse met Wireshark 

• Netwerk beheer met Netilities 

 

De deelnemers ontvangen een cursusboek, notitiemateriaal en een certificaat van deelname. 

 

Het wordt aangeraden om een eigen laptop mee te nemen (Windows 7 of Windows 10). 
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DOELGROEP  

Deze opleiding is volledig afgestemd op de behoeften van personen die PROFINET installaties 

uitvoeren en onderhouden. De opleiding omvat een compleet kennispakket dat maximaal 

praktijkgericht is. 

 

 

• Installatie bedrijven 

• Elektrotechnici 

• Paneelbouwers 

• Service technici 

• Applicatie managers 

• Hard- en software-engineers 

 

 

DATA & LOCATIES 

 

19 & 20 februari 2020 (9u – 17u) – BluePoint Antwerpen  

Filip Williotstraat 9 

2600 Antwerpen 

 

 

 

PRIJS 

 

1.100 EUR (Excl. BTW) / deelnemer 

2-daagse cursus + syllabus + lunch 

 

Registreren kan via het online registratieformulier op onze website: 

https://www.bintz.be/nl/contact/opleiding-profinet-t-m.html.  

 

Na registratie bezorgen wij u een gepersonaliseerde totaalofferte. Pas wanneer u overgaat tot een 

bestelling van deze offerte en wij uw officiële bestelbon ontvangen is uw inschrijving definitief. 

 

Het aantal deelnemers per training is beperkt tot 8 personen. Gelieve u dus tijdig in te schrijven. 

 

Bintz Technics NV behoudt het recht om de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende 

inschrijvingen (uw inschrijvingsgeld wordt dan voor 100% teruggestort). 

 

https://www.bluepoint.be/nl/antwerpen/
https://www.bluepoint.be/nl/antwerpen/
https://www.bintz.be/nl/contact/opleiding-profinet-t-m.html
https://www.bintz.be/nl/contact/opleiding-profinet-t-m.html

