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Najważniejszym etapem przed fizycznym montażem instalacji
fotowoltaicznej jest wykonanie audytu dachu oraz projekt
instalacji fotowoltaicznej. Projekt instalacji PV jest
wizualizacją graficzną z zawartą informacją o mocy instalacji,
użytych komponentach, rozplanowania instalacyjnego.

Zostaniesz przygotowany pod kątem sytuacji prawnej, Ustawy OZE i Prawa Budowlanego oraz
certyfikacji systemów PV w Polsce. Podczas praktycznego szkolenia przejdziesz drogę od określenia
współczynników temperaturowych, podziału instalacji i podłączenia do sieci przez montaż, falowniki,
instalację odgromową, zabezpieczenia, przewody, aż po sprawność modułów, odstępy między
rzędami, kończąc na optymalizatorach mocy. Projektowanie systemów fotowoltaicznych jest przede
wszystkim szkoleniem praktycznym, podczas którego nauczysz się tworzyć i nanosić instalację na
projekt, dobierać moc i ułożenie instalacji oraz weryfikować czynniki mające wpływ na instalację
fotowoltaiczną. W ATUM podczas szkolenia warsztatowego nauczymy Cię wykonywać projekt
instalacji od samych podstaw przy użyciu bezpłatnych oprogramowań dostępnych online.
Projektowanie PV to szansa na rozwój dla każdego z Was!

możesz wybrać zajęcia praktyczne stacjonarne w oddziale ATUM lub zajęcia w formie online.●

(1 dzień)
w ramach usługi otrzymujesz serwis kawowy, śniadanie oraz lunch. (dotyczy szkoleń w oddziale●

ATUM)
szkolenie realizujemy w godzinach 08:30-15:30.●

w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych wspomagających●

projektowanie.
po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi.●

po szkoleniu otrzymasz kod rabatowy 50% na zakup aplikacji do projektowania EasySolar●

szkolenie online przeprowadzamy na platformie Microsoft Teams – zobacz poradnik.●

jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie.●

możesz wybrać szkolenie w dwóch akredytowanych ośrodkach ATUM Wrocław i ATUM Poznań.●



Biorąc pod uwagę instalacje fotowoltaiczne to projekt należy dostosować do celu, jakiemu ma służyć,
dlatego uprawnienia osoby sporządzającej taką dokumentacje będą uzależnione od przeznaczenia
projektu.

Projekty możemy podzielić na dwie grupy:

Do 50 kWp – projekty techniczne, koncepcyjne, do celów przetargowych itp. – ten rodzaj●

dokumentacji może wykonywać projektant posiadający podstawową wiedze techniczną w zakresie
instalacji PV. Do tego typu projektów nie są wymagane szczegółowiej uprawnienia, a jedynie
odpowiednia wiedza techniczna potwierdzona szkoleniem. Osoba sporządzająca taki projekt
powinna posiadać wiedzę techniczną w zakresie części elektrycznej, konstrukcyjnej i wykonawczej
instalacji PV. Mile widziany jest tytuł technika elektryka, studia kierunkowe OZE, uprawnienia UDT,
uprawnienia SEP.
Powyżej 50 kWp – instalacje projektuje projektant z uprawnieniami budowlanymi w zakresie●

instalacji i sieci elektrycznej i elektroenergetycznej bez ograniczeń. Przy większych projektach
potrzebny jest dodatkowo projektant z części architektonicznej lub konstrukcyjnej. Do uzyskania
takich uprawnień potrzeba 5 lat studiów kierunkowych, 3 lat praktyki w projektowaniu pod opieką
osoby z uprawnieniami, 2 lata praktyki na budowie, zdania egzaminu państwowego pod
uprawnienia budowlane, wpis do Izby Budowlanej, wykupienie ubezpieczenia od błędów
projektowych.

Program szkolenia

projektowanie systemów PV●

Cena szkolenia: 600 zł

Organizator

Atum 

E-mail: biuro@atum.edu.pl

WWW: www.atum.edu.pl

Tel: +48 71 786 62 87
Adres:
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4587
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4587
mailto:biuro@atum.edu.pl
http://www.atum.edu.pl

