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Szkolenie pomiarów elektrycznych i audytów to usługa dzięki,
której zdobędziesz kompletną wiedzę teoretyczną oraz
praktyczną do wykonywania pomiarów i weryfikacji stanu
instalacji elektrycznej w budynkach oraz instalacji
fotowoltaicznych.

Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zawsze przed oddaniem budynku do użytku. Każde
uszkodzenie eksploatowanego budynku powinno przejść kontrolę przeprowadzoną przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia energetyczne w zakresie kontrolno pomiarowym.  Kontrole
instalacji elektrycznych przeprowadza się co rok lub co 5 lat.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą wykonywać pomiary, dokonywać przeglądów
technicznych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie z pomiarów elektrycznych przygotuje Cię do wykonywania pomiarów instalacji
elektrycznych, dzięki którym będziesz mógł samodzielnie wykonywać badania pomiarowe. Podczas
szkolenia warsztatowego zdobędziesz odpowiednią wiedze prawną oraz umiejętności praktyczne
wykonywania pomiarów z wypełnieniem protokołu pracując na sprzęcie SONEL MPI 540PV. 

Instalacje fotowoltaiczne
Zgodnie z przepisami i normami każda instalacja fotowoltaiczna wymaga audytu i pomiarów
elektrycznych po zakończonym montażu. Brak protokołu z odbioru instalacji może skutkować
odrzuceniem wypłaty odszkodowania, a nawet zabraniem uprawnień osobie, która podpisała



zgłoszenie mikroinstalacji (tzw. ZM). Szkolenie opiera się na normach PN-EN 62446 i PN-EN
61557 oraz PN-HD 60364. Nasz warsztat przygotuje Cię praktycznie i techniczne do posługiwania
się aparaturą pomiarową instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych oraz. Podczas szkolenia
zdobędziesz niezbędną wiedzę jak prawidłowo powinien zostać wykonany pomiar instalacji
fotowoltaicznej oraz przygotowana dokumentacja i odbiór. Szkolenie przeznaczone jest dla osób,
które chcą wykonywać pomiary instalacji fotowoltaicznej. Każdy z uczestników otrzymuje protokół
oraz samodzielnie wykonuje pomiary pod nadzorem specjalisty. Warto pamiętać, że wykonane
pomiary dają nam gwarancję poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej.

zajęcia wprowadzające stacjonarne (teoretyczne) w oddziale ATUM. (1 dzień)●

zajęcia praktyczne pomiarowe instalacji elektrycznych stacjonarne w oddziale ATUM. (1 dzień)●

zajęcia praktyczne pomiarowe instalacji fotowoltaicznych w oddziale ATUM. (1 dzień)●

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

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

ATUM)
szkolenie kończy się egzaminem elektrycznym w grupie 1 dającym uprawnienia pomiarowe. (przy●

wyborze opcji z egzaminem)
w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych.●

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

jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat przy zapisie.●

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

Jaki egzamin wybrać?

Grupa 1 eksploatacji (kontrolno-pomiarowe) – uprawnienia dzięki, którym będziesz mógł wykonać●

pomiary i protokół pomiarów elektrycznych.
Grupa 1 dozór (kontrolno-pomiarowe) – uprawnienia dzięki, którym będziesz mógł sprawdzić●

i podpisać wykonany protokół i pomiar instalacji elektrycznej.

Program szkolenia

wprowadzenie do pomiarów●

warsztat praktyczny●

zajęcia praktyczne pomiarowe●
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