
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

nasze certyfikaty:

Osiek, 07.06 - 09.06.2022 r.

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I WIZUALIZACJA DANYCH 
W RAMACH PRZEMYSŁU 4.0

Akredytowane Laboratorium 
Analiz Olejowych w Ecol Sp. z o.o.

spełniające wymagania normy 

PN-EN ISO 17025 
certyfikowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji
pod numerem AB 1564 

Laboratorium Chemiczne Ecol 
uznane przez 
Urząd Dozoru Technicznego
jako spełniające wytyczne

WUDT-LAB wydanie 2/2021 

• badanie cieczy elektroizolacyjnych
• diagnostyka olejowa w dobie Industry 4.0

TEMATYKA SZKOLENIA:

• Grease Thief® - technologia badań smarów plastycznych

• wizualizacja wyników badań diagnostycznych

Szkolenie skierowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu obiektów energetycznych, 
w tym farm wiatrowych, jak również pracowników wydziałów gospodarki smarowniczej, eksploatacji, 
diagnostyki, produkcji i remontów. 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Główna 231/A
Molo Resort Hotel

32-608 Osiek

www.moloresort.pl

FS 534337 EMS 534333 OHS 544208 member

organizator:
Ecol Sp. z o.o.,   ul. Podmiejska 71A,     44-207 Rybnik,     tel. +48 32 739 18 30,    email: warsztaty@ecol.com.pl
szkolenia.ecol.com.pl www.ecol4wind.plwww.analizyolejowe.pl



KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
e-mail: warsztaty@ecol.com.pl

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik

tel. +48 32 739 18 30

• spektroskopia w podczerwieni

1. Technologia Grease Thief , badanie smarów®
a) prawidłowy pobór próbek smaru
b) charakterystyczne oznaczenia:

• oznaczenie pierwiastków 

• profil konsystencji smaru

• index PQ

• zawartość wody (Karl Fischer)

c) interpretacja wyników
d) wnioski i zalecenia.

• pomiar penetracji smaru

d) wnioski i zalecenia.

a) BIG DATA

b) charakterystyczne oznaczenia
a) prawidłowy pobór próbki

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty tematyki szkolenia oraz zmiany miejsca realizacji.

• parametry fizykochemicze

c) zarządzanie i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

3. Wizualizacja danych

2. Badanie cieczy elektroizolacyjnych

• oznaczenie i diagnostyka związków furanów

• diagnostyka DGA

c) budowa raportu z badań

b) wykorzystanie danych statycznych

TEMATYKA SZKOLENIA

Osiek, 07.06 - 09.06.2022 r.

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I WIZUALIZACJA DANYCH 
W RAMACH PRZEMYSŁU 4.0

szkolenia.ecol.com.pl www.ecol4wind.plwww.analizyolejowe.pl



Dane firmy, płatnika faktury VAT

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel. Fax e-mail

NIP

TAK NIE

Dane osoby zgłaszanej na szkolenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Podmiejskiej 71A, 
44-207 Rybnik, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz. 922 z późn. 
zm.), w celu uczestnictwa w szkoleniu „ ”, NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I WIZUALIZACJA DANYCH W RAMACH PRZEMYSŁU 4.0
Osiek, 07.06 - 09.06.2022 r. Administratorem danych jest Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik. Dane 
nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom w żadnej formie, za wyjątkiem przypadku, w którym niezbędne jest to do 
zorganizowania noclegu dla uczestnika szkolenia. Dane są przetwarzane przez okres trzech lat. Zgoda jest dobrowolna, jednakże 
niezbędna do uczestnictwa w ww. szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty tematyki szkolenia oraz zmiany miejsca realizacji.

Data

Data

Podpis osoby zgłaszającej na szkolenie

Podpis uczestnika szkolenia

Pieczęć firmowa

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
warsztaty@ecol.com.pl
WAŻNE: Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Imię i Nazwisko Stanowisko

e-mail
pokój jednoosobowy pokój dwuosobowy

Cena uczestnictwa w szkoleniu z noclegiem i pełnym wyżywieniem (2 noce): 
2 900 zł netto / osobę 
2 500 zł netto / osobę w przypadku noclegu w pokojach dwuosobowych (dot. 2 lub więcej osób z tej samej firmy)

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I WIZUALIZACJA DANYCH 
W RAMACH PRZEMYSŁU 4.0

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Formularz PDF zawiera aktywne pola, aby je wypełnić, należy plik otworzyć w programie Adobe Reader

Osiek, 07.06 - 09.06.2022 r.
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