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Szkolenie przygotuje Cię do prawidłowego montażu,
konfiguracji i umiejętnego doboru komponentów systemu
magazynowania energii wraz z rozwiązaniami dla najczęściej
pojawiających się błędów i awarii systemowych.

Jako pierwszy akredytowany ośrodek wprowadziliśmy do usług certyfikowane szkolenie z zakresu
montażu systemów magazynowania energii. W naszych salach do zajęć praktycznych OZE
przygotowaliśmy specjalną platformę do nauki montażu systemów magazynowania energii, która
pozwala na praktyczne kształcenie umiejętności. Razem z naszym partnerem, firmą Co2Pro
Hurtownia Fotowoltaiczna, oferujemy szkolenie przy użyciu sprzętu oraz komponentów firmy
Huawei z bankiem energii LUNA2000-5-E0.

Szkolenie przedstawia różne rozwiązania systemowe, ich zalety oraz ograniczenia. Tak szeroki
zakres zagadnień pozwala na zdobycie jak największej ilości wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Szkolenie na temat magazynów energii składa się z dwóch modułów: wprowadzenia i części
teoretycznej dotyczącej magazynowania oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy wykonają
podłączenia systemu.

zajęcia wprowadzające do systemów magazynowania energii. (1 dzień)●

zajęcia praktyczne montażowe z podłączeniem. (1 dzień)●

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

w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych.●

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

po szkoleniu otrzymujesz indywidualne rabaty na zakup sprzętu i komponentów w Co2Pro●

Hurtownia Fotowoltaiczna
jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie.●

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

 
Dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych powoduje zachwianie siecią elektryczną, dlatego



coraz częściej mówi się o magazynowaniu energii. Takie systemy od kilku lat są finansowane za
granicą np. w Niemczech. W Polsce program, który będzie wspierał i finansował magazyny energii
planowany jest przy okazji 4. edycji programu Mój Prąd. Systemy hybrydowe i off gridowe tworzą
również niezależne od dystrybutorów energii sieci elektryczne oraz są doskonałym rozwiązaniem w
przypadku awarii sieci zewnętrznych.

Z raportu rynku wynika, że coraz więcej osób posiadających instalacje PV jest zainteresowana
magazynem energii i pojazdami elektrycznymi.

Program szkolenia

systemy magazynowania energii - część wprowadzająca●

systemy magazynowania energii - część praktyczna montażowa●

Cena szkolenia: 1800 ZŁ
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