Yderligere arrangementer
og informationer

EWS kursusprogram

► kompas

Am Bahnhof 20 - DE-24983 Handewitt
Tel.: +49 4608-6781 | Fax: -1663
www.ews.dk | kurser@ews.dk

Tilmelding ►►►

Jeg er interesseret i jeres kursustilbud.
Reservér venligst plads(er) til de nedenstående kurser*:
Kursusprisen udgør 50 € pr. person, hvis ikke andet er angivet, og bliver krediteret ved næste bestillling.
Notér venligst din interesse i tilmeldingsblanketten på bagsiden. Vi informerer dig rettidigt om datoer og arrangementernes afholdelsessteder, så snart at det mindste deltagerantal
er opnået i din region.
Planlagte særarrangementer, såsom virksomhedsbesøg,
bliver rettidigt offentliggjort i vores nyhedsbrev PV-NEWS og
på www.ews.dk.
Vores leverandører tilbyder ydermere produkt - og praksis
orienterede kurser. Yderligere information til dette kursus
tilbud finder du på vores partneres hjemmesider. Links til de
pågældende sider finder du i EWS‘ partner-login.

Kursus:

Interesse:

Photovoltaik-grundkursus
Photovoltaik-intensivkursus
PV-NEWS
Værdiskabelse gennem solcellestrøm
Batteriløsninger – udvalg og anvendelse
Produktoplæring hos følgende producenter:

□ Jeg ønsker hjælp i forbindelse med hotelbooking.
_________________________________________
Firma

___________________ / ____________________

1. Deltager

2. Deltager

_________________________________________

Adresse

_________________________________________
Telefon, e-mail

Vi ser frem til din tilbagemelding og håber på, at kunne byde
dig velkommen til et eller flere kurser.

photovoltaik.dk
De bedste kvalitetsmærker under ét tag

indeholder alle nødvendige organisatoriske detaljer (f.eks. kursussted, adresse, vejbeskrivelse med videre). Sidste tilmeldningsfrist er to uger før arrangementet. Ved alle
tilmeldninger tages der forbehold for, hvorvidt der er frie pladser, og pladserne bekræftes en uge inden kursusstart.
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* Vi reserverer plads(er) til dig i din region, og sender dig en rettidig invitation. Den

2015

Photovoltaik

Photovoltaik

Photovoltaik

Til: planlæggere, projektledere og salgsmedarbejdere

Til: direktører og salgsmedarbejdere

Til: planlæggere, projektledere og direktører

Teori & praksis

Fagemner

Fagemner

Photovoltaik-grundkursus

PV-NEWS

Værdiskabelse gennem solcellestrøm

Indhold

Indhold

Indhold

Vores grundkursus formidler grundviden om teknik, planlægning og økonomi af solcelleanlæg. Dette omfatter også
grundlæggende information om nettilslutning og invertere.

Informationer om den aktuelle og fremtidige udvikling på photovoltaik-markedet samt EWS‘ produkt- og ydelsesportefølje.
Derudover får du et indblik i de aktuelle tekniske, økonomiske
og politiske rammebetingelser med henblik på solceller.

Retslige, tekniske samt økonomiske rammebetingelser
beskrives i forbindelse med potentialet for egetforbrug af
solcellestrøm under hensyntagen til energi-management og
batteriløsninger. Dette danner grundlag for en overbevisende
salgsargumentation overfor forskellige målgrupper.

Forudsætninger
Elektroteknisk grundviden

Forudsætninger
Økonomisk og elektroteknisk pv-grundviden

Photovoltaik-intensivkursus
Indhold
Her lærer du at planlægge solcelleanlæg med udgangspunkt
i EWS‘ planlægssoftware pv.pro. Dette omfatter tag- og skyggeanalyse, modulplacering, konfiguration af montagestel og
invertere, beregning af vind - og snebelastning samt udbytteprognose og økonomiberegning.

Forudsætninger
Avancerede kundskaber i forhold til photovoltaik, eksempelvis på baggrund af vores photovoltaik-grundkursus.

Batteriløsninger – udvalg og anvendelse
Indhold
En basisoplæring i batteriteknologier samt udvalg og konfigurationsmuligheder. Derudover får du grundlæggende informationer om vedligeholdelse og service, såvel som tips til
optimering af egetforbrug og økonomiberegning.

Forudsætninger
Økonomisk og elektroteknisk pv-grundviden

