
Szkolenie
Systemy fotowoltaiczne 

Certyfikowany Instalator PV 
szkolenia + egzamin UDT



Firma RES trainer sp. z o.o. działa w branży szkoleniowej i zajmuje się realizacją 
zaawansowanych kursów z zakresu instalacji w budownictwie.

Prowadzimy szkolenia, których ukończenie umożliwia zdanie egzaminu w UDT w celu 
otrzymania  Certyfikatu Instalatora OZE. Są to szkolenia z:
- słonecznych systemów grzewczych,
- pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych,
- systemów fotowoltaicznych,
- kotłów na biomasę.

Nie udajemy, że szkolimy. Szkolimy fachowców.
Część praktyczna zajęć realizowana jest na hali na specjalistycznej platformie                    
z funkcjonującą instalacją fotowoltaiczną.
Podczas szkoleń uczestnicy poznają każdy aspekt instalacji, włącznie z podłączeniem 
do sieci. Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia montażu  na platformach 
szkoleniowych.

Kim jesteśmy?



Co robimy?

 Od 2013 roku realizujemy bardzo szeroki program szkoleń z zakresu OZE. 

 Przeszkoliliśmy ponad 3 000 pracowników i właścicieli firm z ukierunkowaniem 
na instalacje odnawialnych źródeł energii.

 Jesteśmy pierwszą jednostką szkoleniową w Polsce, która otrzymała 
akredytację Prezesa UDT na realizację szkoleń dla osób ubiegających się                 
o wydanie certyfikatu Instalatora OZE.

 Zatrudniamy profesjonalną kadrę trenerską z doświadczeniem w OZE
w kraju i za granicą.

 Szkolenia praktyczne prowadzimy na specjalistycznych platformach
(w warunkach zbliżonych do naturalnych pracy instalatora).



Program szkoleń

I. Podstawy teoretyczne systemów fotowoltaicznych 
II. Budowa, rodzaje, zasada działania systemów PV
III. Zasady doboru instalacji
IV. Projektowanie systemów PV
V. Synchronizacja instalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi 
VI. Normatywy techniczne i certyfikacja instalacji
VII.Rynek inwestycyjny PV, zasady inwestowania, opłacalność 

sprzedaży energii
VIII. Efektywność instalacji z modułami PV
IX. Instalowanie i uruchamianie systemów PV
X. Regulacja układów fotowoltaicznych
XI. Eksploatacja systemów PV
XII. Konserwacja i serwisowanie



Oferta

Cena szkolenia – 1200,00 PLN/osobę obejmuje:

 Szkolenie 2-dniowe x 8h (1 dzień teorii + 1 dzień praktyki na hali)
 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w jednostce 

akredytowanej gwarantujące podejście do egzaminu 
w UDT w celu uzyskania Certyfikatu Instalatora PV

 Materiały szkoleniowe
 Catering podczas szkoleń

Ponadto:
 Posiadamy wpis do RIS, realizujemy szkolenia przy 
współpracy z urzędami pracy (2 , 3 lub 5-dniowe 
w zależności od potrzeb)
 Zapewniamy pomoc w rezerwacji noclegu

Dla grup zorganizowanych obowiązują stawki specjalne. W celu
poznania szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny: 530 028 423                        
lub mailowy: biuro.restrainer@op.pl



Kiedy i gdzie?

12-13.01.2015

KBK Instal S.C.
Sowlany, ul. Św. Marka 2
15-528 Białystok

Kierownik Programu Szkoleń OZE
Beata Glac
+ 48 530 028 423
biuro.restrainer@op.pl

Zobacz film z naszych szkoleń:
https://www.youtube.com/watch?v=QwnuA_pYAJk


