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Oddaję w Państwa ręce katalog szkolenia Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych.
 
Program szkolenia opracowaliśmy we współpracy z instalatorami, handlowcami, osobami
pracującymi w branży fotowoltaicznej oraz tymi, którzy w branżę dopiero się wdrażają i pragną
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki osobistym rozmowom z naszymi klientami oraz
specjalistami z branży, na bieżąco dostosowujemy ofertę do rosnących i zmieniających się
wymagań rynku.

Głęboko wierzę w wartość łączenia specjalistycznej wiedzy teoretycznej z praktyką, dzięki czemu
stworzyłam przestrzeń do szkoleń praktycznych. Nasz ośrodek wyposażyliśmy w instalacje na
gruncie, makiety dachów 1:1 z systemami montażowymi na dachówce ceramicznej falistej, goncie
bitumicznym, na blasze trapezowej, na blasze na rąbek stojący, na blachodachówce oraz
konstrukcje balastowe, na dach płaski. 

Warsztaty praktyczne realizujemy na inwerterach wiodących producentów oraz modułach poli i
monokrystalicznych. Udostępniamy Państwu także wszelki osprzęt do montażu instalacji
fotowoltaicznych.

Moją misją jest wyszkolenie pewnych siebie i swoich umiejętności praktycznych specjalistów.
Mając na uwadze profesjonalizm oraz najwyższą jakość szkoleń zapewniam Państwu najlepszych
w Polsce, trenerów-ekspertów z branży fotowoltaicznej, pełnych pasji i zaangażowania, a także
kompleksowo wyposażone laboratorium fotowoltaiczne.

Zapraszam do świata Odnawialnych Źródeł Energii 
   Anna Zaremba - właścicielka 



Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne instalatorów w zakresie
projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowania pracy mikro- oraz
małych systemów fotowoltaicznych.

dla osób które chcą się przebranżowić lub poszerzyć zakres swoich usług
dla osób pracujących w branży, które chcą uzupełnić, zaktualizować, usystematyzować swoją
wiedzę i umiejętności
dla osób, które chcą nabyć uprawnienia UDT

Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd
Dozoru Technicznego dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu
instalatora odnawialnych źródeł energii (na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii - Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.).

CERTYFIKOWANY INSTALATOR
SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Dla kogo?



Moduł teoretyczny:

Wprowadzenie do fotowoltaiki, zasoby energii słonecznej, pomiary ilości energii, obliczanie uzysków
energetycznych. Wpływ kąta pochylenia i azymutu modułów na uzyski energetyczne instalacji
fotowoltaicznych. Uzyski energetyczne z modułów i instalacji fotowoltaicznych w Polsce. 

Moduły PV: technologie wytwarzania ogniw PV, budowa i parametry techniczne modułów, normy dla
modułów fotowoltaicznych. Wpływ zacienienia na wydajność modułów, zastosowanie optymalizatorów
i mikroinwerterów. 

Producenci modułów PV. Pomiary ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Inwertery stringowe on-grid: podział inwerterów, budowa, zastosowania, parametry techniczne.
Wymagane certyfikaty dla inwerterów on-grid. Producenci inwerterów on-grid. 

Projektowanie elektryczne obwodów DC i AC, dobór kabli. 

Ochrona odgromowa i przepięciowa w instalacjach fotowoltaicznych. Dobór i montaż zabezpieczeń DC i
AC systemów fotowoltaicznych. 

Podłączanie inwerterów do sieci energetycznych. Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej.

Zgłaszanie mikro instalacji do zakładów energetycznych. 

Rozwiązywanie testów i zadań praktycznych pod kątem egzaminu w UDT.
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Moduł praktyczny:

Wykorzystanie programów producentów do projektowania instalacji fotowoltaicznych. 

Układy sieci energetycznych. Podłączanie inwerterów do sieci energetycznych w różnych
układach sieci. 

Montaż modułów, systemy montażowe na dachy płaskie, skośne, systemy montażowe naziemne. 

Montaż inwertera, zasady montażu, dobór miejsca montażu. 

Dobór i montaż zabezpieczeń DC i AC systemów fotowoltaicznych. 

Praktyczne wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci. 

Wymagane konfiguracje inwerterów i monitoring systemów fotowoltaicznych. 

Konfigurowanie połączeń z Internetem, UTP, WI-FI. 

Odbiór techniczny instalacji, wymagane pomiary, protokół zdawczo-odbiorczy.
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INWESTYCJA
W SZKOLENIE
1500 zł netto

Udział w 3 dniowym szkoleniu 
(2 dni teoria online, 1 dzień praktyka
stacjonarnie)

Komplet merytorycznych prezentacji
i materiałów szkoleniowych

Imienny certyfikat uczestnictwa w
szkoleniu (będący zaświadczeniem do
UDT z możliwością podejścia do
egzaminu)

Przygotowanie do egzaminu w UDT Dwudaniowy posiłek, nieograniczony
serwis kawowy 

Kontakty do producentów oraz
dystrybutorów modułów, inwerterów oraz
konstrukcji montażowych.

Networking branżowy
(możliwość wymiany kontaktów
między uczestnikami i trenerami)

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

Praktyka na konstrukcji dachowej,
która jest dokładną symulacją
rzeczywistej pracy na dachu. 

CZAS TRWANIA

3 dni

1 dzień 17:00 - 20:00 online
2 dzień   9:00 - 14:00  online
3 dzień   9:00 - 18:00  stacjonarnie w Oświęcimiu



Naszym celem jest wyszkolić
kompetentnych instalatorów,
którzy doskonale znają się na
swojej pracy, W tym celu
dużą uwagę przykładamy do
praktycznych umiejętności
projektowania i montażu
instalacji. 

Dlatego w naszym ośrodku, w
Oświęcimiu przygotowaliśmy
konstrukcje, na których nasi
uczestnicy mogą ćwiczyć
swoje umiejętności pod okiem
doświadczonych trenerów i
instalatorów.

Stawiamy na praktykę



"Kompletne, szczegółowe i
profesjonalne podejście do tematów.
Duża wiedza trenerska oraz
przedstawione przykłady z
doświadczenia zawodowego.
Merytoryczne oraz gruntowne
szkolenie."

OPINIE O SZKOLENIU

„Szkolenie spełniło moje
oczekiwania pod kątem
merytorycznym. Certyfikat
otrzymywany po ukończeniu
części teoretcznej i praktycznej
umożliwia poszerzenie
kompetencji w zakresie instalacji
elektrowni PV. Merytoryka i
poziom wiedzy reprezentowany
przez ekipę szkoleniową to
najwyższy standard. Zachęcam
do wzięcia udziału."

„Szkolenie przydatne, merytoryczne;
wykładowcy mli i pomocni, chętnie
udzielają odpowiedzi na zadawane
pytania. Ogólnie wszystko ok. Będę
polecał :)"

„Super przygotowani trenerzy,
zajęcia praktyczne i teoretyczne na
najwyższym poziomie. Po
zakończeniu kursu czuję, że znam
zagadnienia fotowoltaiki 100 razy
lepiej."

„Bardzo dobre szkolenia, świetny
stosunek jakości do ceny. Dla
amatorów jak ja to idealny początek
w temacie PV. Bardzo ciekawi
trenerzy, świetne zajęcia
praktyczne, super catering. Na
pewno polecam kurs i Centrum.".



POZNAJ TRENERÓW

PIOTR FALTUS MARCIN NIEMIEC DAWID KŁOSEK
Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń
teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów
fotowoltaicznych, doradca w zakresie konfiguracji instalacji
fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych.
Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami  i
wytwarzaniem energii.

czytaj więcej

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w
branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej. Wieloletni
wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu
systemów fotowoltaicznych, praktyk - instalator systemów
fotowoltaicznych. Z zawodu technik elektryk, specjalność
elektroenergetyka. Od 1966 roku ciągle kształcący się w
temacie odnawialnych źródeł energii.

Praktyk - instalator i serwisant systemów fotowoltaicznych, a także
handlowiec oraz audytor instalacji. Zajmuje się projektowaniem i
wykonawstwem mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.
Wykładowca szkoleń praktycznych z zakresu systemów
fotowoltaicznych dla instalatorów i przedstawicieli handlowych.
Programowanie i montaż osprzętu urządzeń inteligentnych
budynków. Właściciel firmy w branży fotowoltaicznej oraz
elektrycznej.

czytaj więcej czytaj więcej

http://szkoleniaoze.com.pl/szkolenia-systemy-fotowoltaiczne/trenerzy
http://szkoleniaoze.com.pl/szkolenia-systemy-fotowoltaiczne/trenerzy
http://szkoleniaoze.com.pl/szkolenia-systemy-fotowoltaiczne/trenerzy


opracujemy indywidualny program warsztatów, w zależności od Państwa potrzeb,

trener skupi się na największych wyzwaniach w Waszej firmie,

w wielu przypadkach zaoszczędzicie pieniądze, gdyż szkolenia dedykowane

wyceniamy za dzień szkoleniowy, a nie za osobę,

dostaniecie od trenera wskazówki dotyczące zarządzania sprzedażą.

Drodzy Państwo,

mamy możliwość zorganizowania szkoleń dedykowanych dla Waszej Firmy

Dzięki temu:

SZKOLENIA
DEDYKOWANE


