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Course Photoelectric Sensor BGS Distance Setting Sensor 

Class Introduction Advance 

Outline  

1. Basics of Photoelectric Sensor 
2. Structures 
3. Light Source 
4. How to read Characteristic Charts 
5. Selection and Installation 
6. Product line-up of OPTEX FA sensors 

1. Product line-up of BGS sensors 
2. Major Specifications 
3. Basic settings 
4. Application example by teaching mode 
5. Questions & Answers 

Schedule 

Class No. Class date Class No. Class date 

PH2021013 2021/07/9 Friday BG2021003 2021/07/16 Friday 

PH2021014 2021/07/23 Friday BG2021004 2021/08/20 Friday 

PH2021015 2021/08/13 Friday BG2021005 2021/09/17 Friday 

PH2021016 2021/08/27 Friday   

PH2021017 2021/09/10 Friday   

PH2021018 2021/09/24 Friday   

Class 
hours 

PM 2:00 ~ PM 5:00  PM 1:00 ~ PM 5:00 

Max. No. of 
Participants 

6 persons per class 3 persons per class 

Place of 
training 

Optex Thailand office at 90 CW Tower Unit B 1702, Ratchadaphisek, Huai Khwang, Bangkok 

Handouts  Printed materials provided 

Training Fee Free of charge 

◆ Application  

Contacts：Tel: 02-168-3162 Fax: 02-168-3163  Email: thailand@optex-fa.com 

For application to a desired class, please send us the filled application form on the next page by email or fax. 
Please feel free to call or email us for detailed information. 

⚫ Please ask us for an individual training session of OPTEX FA products to be arranged at Optex FA office or a customer site. 

OPTEX FA  -  Product Training 
 
Purposes 
OPTEX FA would like to offer product training for new users of photoelectric sensors and BGS sensors in the industrial 
automation, for easy and safe use of the products.  The classes are designed to maximize their effectiveness and 
efficiency with printed materials and actual product samples to compensate for participant’s time to attend the training. 
 
Information 
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                              Registration Form 

For application of the training class, please send us an email to thailand@optex-fa.com or fax to 02-168-3163 the form below 

with your information.  We will return you a registration confirmation. 

Applicant Information 

Company name  

Contact person name  

Department  

Address  

Phone number  

E-Mail  

Requested Class No.  
No. of participants 
For multiple participants, provide us 
with a list of participants’ names. 

 

 

 

Questionnaire (Optional) 

Business 
⃞ End User ⃞ System Integrator ⃞ OEM Machine Builder 

⃞ Academy & Institution ⃞ Trading ⃞ Student 

Industry 

⃞ Agriculture ⃞ Glass ⃞ PCB 

⃞ Assembly/Material 
Handling 

⃞ Household ⃞ Printing 

⃞ Automotive ⃞ HVAC/Refrigeration ⃞ Pharmaceuticals 

⃞ Bearing ⃞ Iron/Metal ⃞ Rubber 

⃞ Cable & Wire ⃞ Logistics ⃞ Semi-conductor 

⃞ Ceramics ⃞ Medical ⃞ Textile 

⃞ Chemicals ⃞ Metal processing ⃞ Tire 

⃞ Construction & Material ⃞ Oil & Gas ⃞ Transportation 

⃞ Electric ⃞ Optical ⃞ Wood 

⃞ Electronics ⃞ Packaging/Labeling ⃞ Other (                ) 

⃞ Display ⃞ Paper  

⃞ Food & Beverage ⃞ Plastics  

Experience in 
sensors 

⃞ Proximity ⃞ Fiber ⃞ None-contact thermometer 

⃞ Capacitive ⃞ Displacement  

⃞ Photoelectric ⃞ Vision sensor  

Engineering 
Experience 

⃞ Electric Engineering 
occupation 

⃞ Mechanical Engineering 
occupation 

⃞ Maintenance occupation 

⃞ Sales ⃞ School classes  
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⚫ สามารถสอบถามเราเกีย่วกบัการฝึกอบรมเป็นการส่วนตวัได ้เพื่อจะไดจ้ดัเตรยีมผลติภณัฑไ์ว้ทีส่ านักงาน OPTEX FA หรอืหน้างานของลูกคา้ 

 

ออพเทค เอฟเอ - การฝึกอบรมผลิตภณัฑ์ 
จดุประสงค ์

ออพเทค เอฟเอ ขอเสนอการฝึกอบรมผลติภณัฑส์ าหรบัผูใ้ชโ้ฟโตอเิลก็ทรคิเซนเซอรแ์ละ BGS เซนเซอรร์ายใหม่ ส าหรบัอุตสาหกรรมโรงงาน 
เพื่อทีจ่ะไดใ้ชง้านผลติภณัฑไ์ดง้่ายและปลอดภยั หลกัสตูรนี้ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสุด 
โดยบรรยายผ่านสื่อสิง่พมิพแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑจ์รงิ เพื่อร่นเวลาการเรยีนของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
หลกัสตูร โฟโตอเิลคทรคิเซน็เซอร ์ BGS เซน็เซอรต์ัง้ค่าตามระยะ 
ประเภท เริม่ตน้ ขัน้สงู 
หวัขอ้การบรรยาย 1. พืน้ฐานของโฟโตอเิลคทรคิเซน็เซอร ์

2. โครงสรา้งทัว่ไป 
3. แหล่งก าเนิดแสง 
4. วธิกีารอ่านแผนภาพคุณลกัษณะ 
5. วธิเีลอืกใชแ้ละการตดิตัง้ 
6. กลุ่มผลติภณัฑข์องเซน็เซอร ์OPTEX FA 

1. กลุ่มผลติภณัฑ ์BGS เซน็เซอร ์
2. คุณสมบตัหิลกั 
3. วธิกีารตัง้ค่าพืน้ฐาน 
4. ตวัอย่างการใชง้านโดยของแต่ละ Teaching mode 
5. Q&A 

ก าหนดการ 
 

หลกัสตูรที ่ วนัจดัอบรม หลกัสตูรที ่ วนัจดัอบรม 

PH2021013 ศุกรท์ี ่9 กรกฎาคม 2564 BG2021003 ศุกรท์ี ่16 กรกฏาคม 2564 

PH2021014 ศุกรท์ี ่23 กรกฎาคม 2564 BG2021004 ศุกรท์ี ่20 สงิหาคม 2564 

PH2021015 ศุกรท์ี ่13 สงิหาคม 2564 BG2021005 ศุกรท์ี ่17 กนัยายน 2564 

PH2021016 ศุกรท์ี ่27 สงิหาคม 2564   

PH2021017 ศุกรท์ี ่10 กนัยายน 2564   

PH2021018 ศุกรท์ี ่24 กนัยายน 2564   

เวลาอบรม 14:00 น. ~ 17:00 น. 13:00 น.~ 17:00 น. 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมสงูสุด 6 คนต่อ 1 หอ้งเรยีน 3 คนต่อ 1 หอ้งเรยีน 

สถานทีจ่ดัอบรม Optex Thailand ส านักงานใหญ่ เลขที ่90 อาคาร CW Tower Unit B 1702, ชัน้ 17แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เอกสารประกอบการบรรยาย มเีอกสารจดัเตรยีมไวใ้ห้ 

ค่าใชจ้่าย ไม่มคี่าใชจ้่าย 

◆การสมคัร  

ตดิต่อ：โทร: 02-168-3162 แฟกซ์: 02-168-3163  อเีมล:์ thailand@optex-fa.com 
ส าหรบัการสมคัรเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีต่อ้งการ โปรดกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรในหน้าถดัไป และส่งอเีมลหรอืแฟกซ์ตามขอ้มลูดา้นบน 
สามารถโทรหรอืส่งอเีมลถงึเรา เพื่อขอขอ้มลูโดยละเอยีด 
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ส าหรบัการสมคัรฝึกอบรมกรุณาส่งอเีมลถงึเราที ่thailand@optex-fa.com หรอืแฟกซ์ 02-168-3163 พรอ้มแบบฟอรม์ขอ้มลูของคุณดา้นล่าง 
เราจะส่งการยนืยนัการลงทะเบยีนใหผู้ส้มคัรหลงัลงทะเบยีนเสรจ็สิน้ 

ข้อมูลของผูส้มคัร 
ชื่อบรษิทั  
ชื่อผูต้ดิต่อ  
หน่วยงาน  
ทีอ่ยู่บรษิทั  
หมายเลขโทรศพัท ์  
อเีมล  

หมายเลขหลกัสตูรทีต่อ้งการเรยีน  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
(ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมหลายคนโปรดแนบราย
ชื่อผูเ้ขา้ร่วม) 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

สถานภาพ 
ผูร้บัการอบรม 

⃞ ผูใ้ชง้าน ⃞ ผูท้ าระบบ ⃞ ผูส้รา้งเครื่องจกัร OEM 
⃞ สถาบนัการศกึษาและสถาบนั ⃞ เทรดดิง้ ⃞ นักเรยีน/นักศกึษา 

ประเภทอุตสาหกรรม 

⃞ การเกษตร ⃞ แกว้ ⃞ แผงวงจร 
⃞ การประกอบ / การขนถ่ายวสัดุ ⃞ ครวัเรื่อน ⃞ สิง่ตพีมิพ ์
⃞ ยานยนต ์ ⃞ HVAC/เครื่องท าความเยน็ ⃞ เภสชักรรม 
⃞ แบริง่ ⃞ เหลก็/โลหะ ⃞ ยาง 
⃞ สายเคเบลิและสายไฟ ⃞ โลจสิตกิส ์ ⃞ เซมคิอนดกัเตอร ์
⃞ เซรามกิส ์ ⃞ การแพทย์ ⃞ สิง่ทอ 
⃞ เคมภีณัฑ ์ ⃞ โลหะแปรรปู ⃞ ลอ้รถยนต์ 
⃞ วสัดุการก่อสรา้งและวสัดุ ⃞ น ้ามนัและก๊าซ ⃞ ระบบการขนส่ง 
⃞ ไฟฟ้า ⃞ ออปตคิอล ⃞ ไม ้
⃞ อเิลก็ทรอนิกส ์ ⃞ บรรจุภณัฑ ์/ ฉลาก ⃞ อิน่ๆ (        ) 
⃞ จอแสดงผล ⃞ กระดาษ  

⃞ อาหารและเครื่องดื่ม ⃞ พลาสตกิ  

ประสบการณ์ 
การเลอืกใชเ้ซน็เซอร ์

⃞ พรอ้กซมิติี้เซนเซอร ์ ⃞ ไฟเบอรเ์ซนเซอร ์ ⃞ เทอรโ์มมเิตอรแ์บบไรก้ารสมัผสั 
⃞ คาปาซทิฟีเซนเซอร ์ ⃞ เซนเซอรต์รวจวดัระยะ  

⃞ โฟโตอ้เิลคทรคิเซนเซอร ์ ⃞ วชิัน่เซนเซอร ์  

ความรูด้า้นวศิวกรรม 
⃞ วศิวกรรมไฟฟ้า ⃞ วศิวกรรมเครื่องกล ⃞ วศิวกรรมซ่อมบ ารุง 
⃞ วศิวกรฝ่ายขาย ⃞ มธัยมหรอืเทยีบเท่า  
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