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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
Course

Photoelectric Sensor

BGS Distance Setting Sensor

Class

Introduction

Advance

Outline

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Schedule

Basics of Photoelectric Sensor
Structures
Light Source
How to read Characteristic Charts
Selection and Installation
Product line-up of OPTEX FA sensors

Product line-up of BGS sensors
Major Specifications
Basic settings
Application example by teaching mode
Questions & Answers

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
Handouts
Training Fee

Optex Thailand office at 90 CW Tower Unit B 1702, Ratchadaphisek, Huai Khwang, Bangkok
Printed materials provided
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.
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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
No. of participants
Requested Class No.

For multiple participants, provide us
with a list of participants’ names.

Questionnaire (Optional)
Business

Industry

Experience in
sensors

Engineering
Experience

⃞ End User

⃞ System Integrator

⃞ OEM Machine Builder

⃞ Academy & Institution

⃞ Trading

⃞ Student

⃞ 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

⃞ Proximity

⃞ Fiber

⃞ Capacitive

⃞ Displacement

⃞ Photoelectric

⃞ Vision sensor

⃞ Electric Engineering
occupation

⃞ Mechanical Engineering
occupation

⃞ Sales

⃞ School classes

)

⃞ None-contact thermometer

⃞ Maintenance occupation
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ออพเทค เอฟเอ - การฝึ กอบรมผลิ ตภัณฑ์
จุดประสงค์
ออพเทค เอฟเอ ขอเสนอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สาหรับผูใ้ ช้โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และ BGS เซนเซอร์รายใหม่ สาหรับอุตสาหกรรมโรงงาน
เพื่อทีจ่ ะได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและปลอดภัย หลักสูตรนี้ได้รบั การออกแบบมาเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
โดยบรรยายผ่านสื่อสิง่ พิมพ์และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง เพื่อร่นเวลาการเรียนของผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรม

ข้อมูลทั ่วไป
หลักสูตร

โฟโตอิเลคทริคเซ็นเซอร์

BGS เซ็นเซอร์ตงั ้ ค่าตามระยะ

ประเภท

เริม่ ต้น
1. พืน้ ฐานของโฟโตอิเลคทริคเซ็นเซอร์
2. โครงสร้างทั ่วไป
3. แหล่งกาเนิดแสง
4. วิธกี ารอ่านแผนภาพคุณลักษณะ
5. วิธเี ลือกใช้และการติดตัง้
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเซ็นเซอร์ OPTEX FA

ขัน้ สูง
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ BGS เซ็นเซอร์
2. คุณสมบัตหิ ลัก
3. วิธกี ารตัง้ ค่าพืน้ ฐาน
4. ตัวอย่างการใช้งานโดยของแต่ละ Teaching mode
5. Q&A

หัวข้อการบรรยาย

กาหนดการ

หลักสูตรที่

วันจัดอบรม

หลักสูตรที่

วันจัดอบรม

PH2021013

ศุกร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2564

BG2021003

ศุกร์ท่ี 16 กรกฏาคม 2564

PH2021014

ศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2564

BG2021004

ศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564

PH2021015

ศุกร์ท่ี 13 สิงหาคม 2564

BG2021005

ศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

PH2021016

ศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2564

PH2021017

ศุกร์ท่ี 10 กันยายน 2564

PH2021018

ศุกร์ท่ี 24 กันยายน 2564

เวลาอบรม

14:00 น. ~ 17:00 น.

13:00 น.~ 17:00 น.

จานวนผูเ้ ข้าร่วมสูงสุด

6 คนต่อ 1 ห้องเรียน

3 คนต่อ 1 ห้องเรียน

สถานทีจ่ ดั อบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
ค่าใช้จ่าย

Optex Thailand สานักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคาร CW Tower Unit B 1702, ชัน้ 17แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
มีเอกสารจัดเตรียมไว้ให้
ไม่มคี ่าใช้จ่าย

◆การสมัคร
ติดต่อ：โทร: 02-168-3162
แฟกซ์: 02-168-3163
อีเมล์: thailand@optex-fa.com
สาหรับการสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีต่ อ้ งการ โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในหน้าถัดไป และส่งอีเมลหรือแฟกซ์ตามข้อมูลด้านบน
สามารถโทรหรือส่งอีเมลถึงเรา เพื่อขอข้อมูลโดยละเอียด
⚫ สามารถสอบถามเราเกีย่ วกับการฝึกอบรมเป็ นการส่วนตัวได้ เพื่อจะได้จดั เตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ทส่ี านักงาน OPTEX FA หรือหน้างานของลูกค้า
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สาหรับการสมัครฝึกอบรมกรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ thailand@optex-fa.com หรือแฟกซ์ 02-168-3163 พร้อมแบบฟอร์มข้อมูลของคุณด้านล่าง
เราจะส่งการยืนยันการลงทะเบียนให้ผสู้ มัครหลังลงทะเบียนเสร็จสิน้

ข้อมูลของผูส้ มัคร
ชื่อบริษทั
ชื่อผูต้ ดิ ต่อ
หน่วยงาน
ทีอ่ ยู่บริษทั
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
(สาหรับผูเ้ ข้าร่วมหลายคนโปรดแนบราย
ชื่อผูเ้ ข้าร่วม)

หมายเลขหลักสูตรทีต่ อ้ งการเรียน

แบบสอบถาม
สถานภาพ
ผูร้ บั การอบรม
⃞

⃞

⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

ประเภทอุตสาหกรรม
⃞

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

ประสบการณ์
การเลือกใช้เซ็นเซอร์
ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
⃞

⃞

⃞

⃞

ผูใ้ ช้งาน
สถาบันการศึกษาและสถาบัน
การเกษตร
การประกอบ / การขนถ่ายวัสดุ
ยานยนต์
แบริง่
สายเคเบิลและสายไฟ
เซรามิกส์
เคมีภณ
ั ฑ์
วัสดุการก่อสร้างและวัสดุ
ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์
จอแสดงผล
อาหารและเครื่องดื่ม
พร้อกซิมติ ้เี ซนเซอร์
คาปาซิทฟี เซนเซอร์
โฟโต้อเิ ลคทริคเซนเซอร์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรฝ่ ายขาย
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

ผูท้ าระบบ
เทรดดิง้
แก้ว
ครัวเรื่อน
HVAC/เครื่องทาความเย็น
เหล็ก/โลหะ
โลจิสติกส์
การแพทย์
โลหะแปรรูป
น้ามันและก๊าซ
ออปติคอล
บรรจุภณ
ั ฑ์ / ฉลาก
กระดาษ
พลาสติก
ไฟเบอร์เซนเซอร์
เซนเซอร์ตรวจวัดระยะ
วิช ั ่นเซนเซอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
มัธยมหรือเทียบเท่า
⃞

ผูส้ ร้างเครื่องจักร OEM
นักเรียน/นักศึกษา
แผงวงจร
สิง่ ตีพมิ พ์
เภสัชกรรม
ยาง
เซมิคอนดักเตอร์
สิง่ ทอ
ล้อรถยนต์
ระบบการขนส่ง
ไม้
อิน่ ๆ (
)

⃞

เทอร์โมมิเตอร์แบบไร้การสัมผัส

⃞

วิศวกรรมซ่อมบารุง

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞
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