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Rozszerzony kurs przygotowujący do zawodu instalatora
systemów fotowoltaicznych. Jeżeli nie masz zupełnie żadnego
doświadczenia związanego z fotowoltaiką, to podczas tego
kursu wprowadzimy Cię do świata systemów
fotowoltaicznych wraz z nauką praktycznego wykonywania
montażu oraz podłączenia elektrycznego fotowoltaiki i
działania kamery termowizyjnej w fotowoltaice.

Kurs przygotuje Cię również do samodzielnego wykonywania od podstaw projektu instalacji
fotowoltaicznych (mikroinstalacji) przy użyciu bezpłatnych oprogramowań dostępnych online. Cały
kurs możesz zakończyć egzaminem elektrycznym (+301zł), po którym możesz uzyskać
uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacyjne) niezbędne do podpisywania wykonanej
instalacji fotowoltaicznej.

zajęcia wprowadzające w formie zajęć online na żywo z wykładowcą lub stacjonarnych w oddziale●

ATUM. (1 dzień)
zajęcia praktyczne stacjonarne z częścią poświęconą dla kamery termowizyjnej w oddziale ATUM.●

(2 dni)
zajęcia z projektowania systemów fotowoltaicznych w formie zajęć online na żywo z wykładowcą●

lub stacjonarnych w oddziale ATUM. (1 dzień)
szkolenie modułowe – możesz zrezygnować z ostatniego dnia szkolenia, a my zmniejszymy cenę●

szkolenia.
zajęcia realizujemy w godzinach 08:30-15:30.●

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

ATUM)
w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych wraz z podręcznikiem●

Instalatora oraz dostępem do testu z fotowoltaiki.



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

posiadamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów UDT.●

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.●

Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych jest szkoleniem akredytowanym przez UDT.
Oznacza to, że po zakończonym szkoleniu otrzymujesz niezbędną dokumentację potwierdzającą
ukończenie szkolenia, dzięki której masz 12 miesięcy na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Posiadamy jedną z największych skuteczności uzyskania wyniku pozytywnego podczas egzaminu
państwowego w UDT.

Cena szkolenia: 3 600 ZŁ

Program szkolenia:

Wprowadzenie do fotowoltaiki●

Warsztat praktyczny●

Warsztat praktyczny●

Projektowanie systemów●

Elektryka podstawy●

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

https://youtu.be/z2Htkm9TmMM
http://ksiegarnia.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4587
http://ksiegarnia.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4587
mailto:biuro@atum.edu.pl
http://www.atum.edu.pl

