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 sprzedawców, jednostek samorządu
terytorialnego oraz bankowców.
Dla tych klientów oferowane są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.
Zakresy/bloki szkoleń dla I grupy:
„Teoria - analiza opłacalności wersja podstawowa”
1 Wersja minimum 8 godzin bloki tematyczne zajęć:
Podstawowe pojęcia i zależności
 Istota zjawiska fotowoltaicznego
 Ułożenie modułu a wydajność
 Uwarunkowania lokalne decydujące o produkcji
Określenie profilu zużycia podstawą wysokiej rentowności
 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)
Darmowe programy symulacji wydajności np. PVGIS
 Szybkie sporządzanie pewnych prognoz produkcji energii
 Sprawdzalnych prognoz w ujęciu rocznym i wieloletnim (przegląd danych produkcyjnych z ogólnie
dostępnych, wieloletnich banków danych i porównanie z prognozami prezentowanego programu PVGIS)
 Ustalanie bezpiecznych założeń wahań celem pewnego spełnienia warunków brzegowych dotacji
Uproszczona analiza wpływu zacienienia na pracę układu
 Cień na pojedynczym module a praca całego obwodu
 Sposoby uniknięcia komplikacji z powodu znaczącego obniżenia wydajności ( konieczne obiektywne, nie
faworyzujące pojedynczych wykonawców zapisy o badaniach zacienienia w zamówieniach publicznych)
Ekonomiczna zasadność stosowania bardziej skomplikowanych układów montażu
 Koszta a korzyści z powodu komplikacji układu
 Głębokość dotacji a stosowanie droższych rozwiązań (badania zasadności w oparciu o łatwą analizę przy
wykorzystaniu darmowego, bardzo prostego programu symulacyjnego PVGIS)
Ćwiczenia w użyciu przekazanego arkusza przepływu środków
 Wprowadzanie składowych kosztów i korzyści z posiadania instalacji
 Modyfikacja wprowadzanych formuł celem dopasowania do przyszłych zmian (proste operacje w
programie EXCEL)
Najczęstsze błędy projektowe i procedury ich weryfikacji
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Koszta i korzyści z analizy zacienienia
Wymóg rzeczywistego wykonania ,,zwiadu technicznego na obiekcie" (uzasadnienie dla wprowadzenia kar
umownych za zaniedbania na tym etapie)
 Zabezpieczenia a ,,ubezpieczalność" inwestycji
 Zakresy badań post wykonawczych i warunki odebrania robót
Wstępna weryfikacja kompetencji wykonawcy warunkiem koniecznym na niedoświadczonym rynku instalacji
fotowoltaicznych
 Proste testy kontrolne ekipy wykonawczej dla uniknięcia utraty gwarancji na stelaż czy moduły (5 prostych
pytań, na które musi odpowiedzieć każdy kierownik budowy wykonawcy)

„Teoria - analiza opłacalności”
2 Wersja optymalna 16 godzin - bloki tematyczne zajęć:
Podstawowe pojęcia i zależności
o Istota zjawiska fotowoltaicznego
o Ułożenie modułu a wydajność
o Uwarunkowania lokalne decydujące o produkcji
Unikanie pułapek marketingowych i odpowiedni dobór wstępnych warunków zamówienia
o Różnica między gwarancją liniową a progową
o Tolerancja mocy a rzeczywista cena za moc instalacji
o Faktyczna a maksymalna sprawność układu
Nauka dokładnej analizy rachunków za energię przy okazji zbierania danych dla instalacji - bez kosztowym
sposobem zmniejszenia rachunków już przed montażem instalacji fotowoltaicznej
o Wydzielenie kosztów stałych (opłaty typu abonament i możliwe do modyfikacji np. za moc zamówioną)
o Określenie kosztów zmiennych wyłącznie za same zużycie/oszczędność energii (energia, przesył, opłata
jakościowa)
o Określenie pojęcia mocy biernej
o Koszta mocy biernej i łatwe sposoby ich uniknięcia
Określenie profilu zużycia podstawą wysokiej rentowności
o Uświadomienie różnic w korzyściach z energii sprzedanej i zużytej na miejscu dla różnego typu
inwestorów
o Szybkie określenie ekonomiczności wielkości inwestycji (przy maksymalizacji zużycia własnego)
Darmowe programy symulacji wydajności np. PVGIS
o Szybkie sporządzanie pewnych prognoz produkcji energii
o Sprawdzalność prognoz w ujęciu rocznym i wieloletnim (przegląd danych produkcyjnych z ogólnie
dostępnych, wieloletnich banków danych i porównanie z prognozami prezentowanego programu PVGIS)
o Ustalanie bezpiecznych założeń wahań celem pewnego spełnienia warunków brzegowych dotacji
Uproszczona analiza wpływu zacienienia na pracę układu
o Cień na pojedynczym module a praca całego obwodu
o Sposoby uniknięcia komplikacji z powodu znaczącego obniżenia wydajności ( konieczne obiektywne, nie
faworyzujące pojedynczych wykonawców zapisy o badaniach zacienienia w zamówieniach publicznych)
Ekonomiczna zasadność stosowania bardziej skomplikowanych układów montażu
o Koszta a korzyści z powodu komplikacji układu
o Głębokość dotacji a stosowanie droższych rozwiązań (badania zasadności w oparciu o łatwą analizę przy
wykorzystaniu darmowego, bardzo prostego programu symulacyjnego PVGIS)
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Ćwiczenia w użyciu przekazanych dwóch arkuszy przepływu środków
o Wprowadzanie składowych kosztów i korzyści z posiadania instalacji dla instytucji
o Działania jak wyżej dla klienta indywidualnego
o Zapisy w prawie a zmiany założeń ekonomicznych
o Modyfikacja wprowadzanych formuł celem dopasowania do przyszłych zmian (proste operacje w
programie EXCEL
Najczęstsze błędy projektowe i procedury ich weryfikacji
o Uzasadnienie posiadania podstawowej wiedzy o możliwych błędach na niedoświadczonym rynku
wykonawców projektów instalacji celem umieszczenia obiektywnych i niepodważalnych zapisów
kontrolnych w specyfikacji zamówienia
o Koszta i korzyści z analizy zacienienia
o Wymóg rzeczywistego wykonania ,,zwiadu technicznego na obiekcie" (uzasadnienie dla wprowadzenia kar
umownych za zaniedbania na tym etapie)
o Wiedza podstawowa o zakresie i rodzaj zabezpieczeń a możliwości spełnienia warunków ubezpieczenia
o Zakresy badań post wykonawczych i warunki odebrania robót
Wstępna weryfikacja kompetencji wykonawcy warunkiem koniecznym na niedoświadczonym rynku instalacji
fotowoltaicznych
o Proste testy kontrolne ekipy wykonawczej dla uniknięcia utraty gwarancji na stelaż czy moduły (5 prostych
pytań,na które musi odpowiedzieć każdy kierownik budowy wykonawcy)
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