Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii
Nr OZE - E/06/000002/15

Zasadniczo, proponowane przez Solwat szkolenia skierowane do dwóch
głównych grup klientów.
Poniższe bloki szkoleniowe dedykowane są dla instalatorów oraz projektantów
systemów PV oferowane są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.
Zakresy/bloki szkoleń.
„Wersja minimum - 24 godzin teoria z praktyką”
(program jest przedstawiony w wersji uproszczonej podającej najistotniejsze zagadnienia omawiane na zajęciach.
Pełny, realizowany na zajęciach spełnia w całości warunki stawiane przez Urząd UDT dla akredytowanych
ośrodków szkoleniowych)
Uwarunkowania fizyczne działania instalacji
 Istota zjawiska fotowoltaicznego
 Ułożenie modułu a wydajność
 Uwarunkowania lokalne decydujące o produkcji
Cechy komponentów układu
 Parametry fizyczne
 Rodzaje technologii i ich wpływ na właściwości
Weryfikacja danych technicznych komponentów
 Zapisy marketingowe a istotne w kartach katalogowych
 Wyegzekwowanie niezbędne minimum danych dla prawidłowego zaprojektowania układu
Proces zbierania danych o obiekcie i profilu zużycia
 Uświadomienie różnic w korzyściach z energii sprzedanej i zużytej na miejscu dla różnego typu
inwestorów
 Umiejętne analizowanie rachunków za energię bez kosztowym sposobem na oszczędności zupełnie przy
okazji zbierania danych dla instalacji (określenie składowych kosztów energii elektrycznej, optymalnych
poziomów mocy zamówionej, wykrycie kar za energię bierną)
 Szybkie określenie ekonomiczności wielkości inwestycji (przy maksymalizacji zużycia własnego)
Praktyczna analiza wpływu zacienienia - selekcja obszaru obłożenia
 Prezentacja analizy zacienienia w profesjonalnym programie projektowym PVSOL
 Określenie możliwych strat przy zastosowaniu metod uproszczonych
 Omówienie uproszczonych tabel strat
 Nauka korzystania z symulacji uproszczonych przy planowaniu rozkładu stelaża dla zminimalizowania strat
Projektowanie uproszczone bez profesjonalnych programów
 Zebranie niezbędnych danych modułów i falowników
 Nauka samodzielnego doboru elementów
Omówienie profesjonalnych programów projektowych
 Przegląd programów
 Omówienie ich funkcjonalności i kosztów w relacji do korzyści
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Wykorzystanie programów pomocniczych z omówieniem ograniczeń
 Wykorzystanie pomocniczych, uproszczonych programów projektowych dostawców falowników
 Rzetelność i zalecane korekty w sugestiach sprzedawców
 Darmowy program do symulacji PVGIS wraz z omówieniem możliwych odstępstw prognoz od
rzeczywistych wyników
Zwiad techniczny z omówieniem procedur badań dodatkowych
 Niezbędny zakres badania obiektu
 Techniki pozyskania danych
 Wstępne uzgodnienia z inwestorem
Dobór stelaża ze szczególną analizą opłacalności
 Określenie różnic produkcyjnych dla standardowych kątów
 - szybkie porównanie kosztów do efektów dla różnych sposobów posadowienia stelaża
Nauka dokładnej analizy rachunków za energię przy okazji zbierania danych dla
 Wydzielenie kosztów stałych (opłaty typu abonament i możliwe do modyfikacji np. za moc zamówioną)
 Określenie kosztów zmiennych wyłącznie za same zużycie/oszczędność energii (energia, przesył, opłata
jakościowa)
Ćwiczenia w użyciu przekazanych dwóch arkuszy przepływu środków
 Wprowadzanie składowych kosztów i korzyści z posiadania instalacji dla instytucji
 Działania jak wyżej dla klienta indywidualnego
 Zapisy w prawie a zmiany założeń ekonomicznych
 Modyfikacja wprowadzanych formuł celem dopasowania do przyszłych zmian (proste operacje w
programie EXCEL)
 Wstępne określenie potencjału inwestycji celem optymalizacji procesu pozyskania klienta na podstawie
symulacji z omawianych arkuszy
Minimum informacji o prawidłowym posadowieniu stelaża
 Dozwolone rozstawy podpór, wysunięcia modułów, dozwolone pasma podpory modułów
 Momenty obrotowe
 Praktyczne techniki wyznaczania dozwolonych kątów zacieniania wzajemnego
Procedury montażu dla najczęściej spotykanych poszyć dachowych
 Omówienie elementów wspólnych dla każdego systemu posadowienia
 Przykładowe techniki dla najczęstszych poszyć dachowych
 Najczęstsze pułapki montażowe
Analogiczne wskazówki dla systemów naziemnych
 Elementy wspólne
 Detale dla zróżnicowanych stołów montażowych
Pokaz i omówienie najczęstszych błędów od projektu po przekazanie instalacji
 Naprężenia termiczne
 Pętle indukcyjne
 Sprzężenia pojemnościowe
 Separacja od instalacji odgromowej
 Dobór zabezpieczeń przepięciowych
 Prowadzenie tras kablowych
Montaż stelaża i metody permanentnej korekty błędów montażowych - ćwiczenia praktyczne
 Wyznaczanie obszarów montażu z uwzględnieniem parametrów modułów
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 Przyczyny i techniki wyprowadzenia płaszczyzn w kątach prostych
 Procedury ciągłych korekt na każdym etapie montażu
 Praktyczne zamontowanie systemu z nadzorem trenera
Bezpieczne wykonywanie połączeń sytemu - ćwiczenia praktyczne
 Wykonanie fizyczne prawidłowych połączeń konektorów w standardzie MC4
 Wyznaczanie punktów zejścia z dachu
 Wykonanie opisów przed okablowaniem (na podstawie string planów)
 Poprowadzenie okablowania
 Wykonanie pomiarów po obłożeniu modułami
Montaż zabezpieczeń i uruchomienie systemu
 Procedury bezpieczeństwa i kontroli poprawności połączeń oraz instalacji
 Zainstalowanie zabezpieczeń oraz falownika
 Testy kontrolne
 Wprowadzenie GRID kodu i uruchomienie instalacji
 ćwiczenia i pokazy praktyczne (faktyczny wpływ zacienienia, poszukiwanie uchybów instalacji)
Protokół przekazania instalacji - ćwiczenia
 Zakresy minimum informacyjnego na temat instalacji - ćwiczenia w instruktażu klienta
 Kopia protokołu pomiarowego
 Instrukcja eksploatacji dla użytkownika

Wersja 40 godzinna_”Projektowanie optymalnych instalacji PV”
Przeznaczona dla kadry projektowej i zarządzającej w firmach monterskich.
Zebranie informacji wstępnych
 Wstępna selekcja projektów
(ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dla odrzucenia inwestycji o niskim potencjale)
 Ważność określenia oczekiwań klienta
(stopy zwrotu, czasu realizacji, wsparcia w pozyskaniu dotacji itp.)
 Synchronizacja produkcji z zużyciem a rentowność inwestycji
(tworzenie profilu klienta dla różnych uwarunkowań, źródła danych o rozkładzie spożycia energii,
symulacja stopnia ,,samo-konsumpcji" kluczem do najwyższej rentowności)
 Wstępne określenie potencjału z wykorzystaniem Geoportal i uproszczonego programu symulacyjnego
PVGIS
(zdalne pomiary, symulacje produktywności z określeniem ograniczeń tych technik)
 Omówienie wielkości odchyleń produkcji od prognoz. Symulacja kosztów eksploatacji
(wykorzystanie wieloletnich danych z serwerów dostawców falowników, wyliczenie oczekiwanych
odchyleń krótko i długoterminowych)
 Ćwiczenia w opracowaniu matematycznego modelu przepływu środków z wykorzystaniem arkusza Excel.
(koszta źródeł finansowania i eksploatacji, wieloletnia symulacja produkcji i zysków dla różnych sytuacji
prawno - podatkowych)
Wpływ analiz ekonomicznych na proces projektowania.
Pozostałe dane projektowe
 Określenie konieczności uzyskania dodatkowych danych od operatora sieci dystrybucyjnej
(wymagania formalne dla złożenia wniosku o warunki przyłączenia do sieci)
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Wstępne ekspertyzy zewnętrzne
(omówienie sytuacji, w których niezbędne jest pozyskanie dodatkowego opracowania wstępnego, zakresy
i koszty pozyskania analizy statyka dla inwestycji na dachu oraz geologa dla projektów na glebie)
 Wizja lokalna z dokładnymi pomiarami obiektu
(wymagana dokładność, techniki i zakres danych o obiekcie i otoczeniu)
 Zakres ankiety klienta
(niezbędne minimum danych wyjściowych, informacje kluczowe i techniki ich pozyskiwania)
 Potencjalne możliwości i ograniczenia obiektu
(konieczność sprawdzenia stopnia dopasowania różnych technik posadowienia generatora do profilu
klienta, uwzględnienie sytuacji przyszłej otoczenia)
Projektowanie z wykorzystaniem prostych programów projektowych
 Omówienie roli analizy zacienienia
(symulacje prognoz produkcji z różnymi stopniami zacienienia, wytyczenie granic błędu dla uproszczonych
technik projektowania bez analizy zacienienia na bazie wytworzonych modeli)
 Rozmieszczenie modułów i zabezpieczenie przepięciowe a istniejąca instalacja odgromowa
(ćwiczenia w doborach optymalnych zabezpieczeń przepięciowych, techniki racjonalizowania kosztów i
wpływ tego etapu na bezproblemowe uzyskanie odszkodowania w razie potencjalnych szkód objętych
polisą)
 Ćwiczenia w doborach i projektowaniu na bazie kart katalogowych
(synchronizacja parametrów, modułów, falowników, okablowania i zabezpieczeń)
 Wykorzystanie programów projektowych dostawców falowników tgz Stringssery
(ćwiczenia na kilku strinsiserach z omówieniem ich zalet oraz odpowiednią korektą sugerowanych
rozwiązań)
 Wytyczanie optymalnych ekonomicznie kątów zacieniania wzajemnego
(omówienie analiz Frauerhofer Institut, ćwiczenia z wykorzystania tych danych i wytworzonego wcześniej
arkusza kalkulacyjnego dla wyboru konstrukcji nośnej)
Projektowanie profesjonalne z pełną analizą zacienienia
 Omówienie kilku programów projektowych
(określenie różnic wad i zalet poszczególnych programów)
 Wprowadzenie do modelowania przestrzeni w programie PVSOL premium 7.5.
(ćwiczenia w wprowadzaniu obiektów zacieniających oraz przeznaczonych do obłożenia, omówienie
ograniczeń programu)
 Projektowanie instalacji w oparciu o wcześniejszą analizę ekonomiczno - prawną inwestycji
(stworzenie kilku rozwiązań, wskazanie technik obchodzenia ograniczeń, analiza porównawcza i
wytypowanie optymalnego rozwiązania)
 Stworzenie symulacji powiększonych obiektów zacieniających w sytuacji, gdy instalacja może być
zacieniana przez drzewa lub krzewy
(dla rekomendowanego układu kilka symulacji produkcji po wzroście roślinność)
Technika tworzenia raportu inwestycji
 Selekcja kluczowych danych
(wybór najważniejszych danych z punktu widzenia klienta, techniki ich wizualizacji)
 Tworzenie ,,migawkowego" przeglądu opracowanych wariantów
(przedstawienie analizowanych wersji dla uświadomienia złożoności opracowania)
 Zakres i dane podsumowania raportu
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(stworzenie wersji maksimum i minimum przepływu środków w oparciu o prognozy z projektu,
uwzględnienie danych o sposobie finansowania dla realności prognoz)
Konieczność stworzenia instrukcji eksploatacji i ruchu
(wskazanie procedur eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wysokim napięciem DC
oraz ,,brutalnym" traktowaniem modułów podczas czyszczenia generatora)
Techniki prezentacji opracowania
(omówienie najskuteczniejszych sposobów przekazywania raportu, zakres ewentualnych danych
dodatkowych mogących pomóc klientowi)
Wypełnienie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji.

Oczywiście na życzenia klienta tworzymy dowolną konfigurację zajęć z zakresu instalacji fotowoltaicznych:
 Analizy opłacalności
 Projektowania
 Montażu
 Konserwacji
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