Ing. Martin Kolařík, IČ: 65144953
ostrovni-elektrarny.cz tel. 608 812 787
email: info@ostrovni-elektrarny.cz

Pozvánka na odborné školení

Ostrovní fotovoltaické elektrárny
které se bude konat v Přerově, Hotel Na Jižní ***, ve dnech 1. - 3. listopadu 2016
Náplň školení:
1. den:

Úvod do problematiky ostrovních, poloostrovních a hybridních elektráren,
fotovoltaické panely, konstrukce, vliv orientace na výkon ostrovních instalací,
fotovoltaický ohřev vody, monitoring FVE

2. den:

Regulátory nabíjení MPPT (Victron, Midnite, Epsolar), baterie (Pb Trojan,
LiFeYPO4, Li-ion BMZ, info o bateriích TESLA), balancování, desulfátory

3. den:

Ostrovní, kombinované a hybridní měniče (Victron, Axpert, Infini), jednofázové
i třífázové instalace, legislativa, dotační program Nová zelená úsporám

Školení je určeno pro:
– techniky a projektanty fotovoltaických systémů
– odborníky na energii z obnovitelných zdrojů
– OSVČ, kteří si chtějí rozšířit obor podnikání
– zákazníky, kteří uvažují o instalaci vlastní ostrovní či hybridní elektrárny, ať už na klíč
nebo svépomocí
Absolventi budou schopni začít navrhovat ostrovní a hybridní elektrány na chaty, rodinné
domy a malé firmy.
Každý absolvent školení získá:
– certifikát o absolvování školení
– manuály a dokumentaci v elektronické podobě
– slevu na jednorázový nákup měničů Victron, Axpert nebo Infini 4K ve výši 20 %
– velkoobchodní ceny na náš sortiment jako při dlouhodobé spolupráci
– možnost prohlédnout si a vyzkoušet nastavení předvedených výrobků v praxi
Cena zahrnuje:
– školení a materiály
– oběd a coffee break s občerstvením pro každý den
– parkování a wifi připojení k internetu ve všech prostorech hotelu
– každý večer 2 dráhy bowling/2 hod. , posezení a diskuze o tématech přednášek
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, případně s možností přistýlky. Ubytování
hradí účastníci zvlášť, je nutné předem při vyplnění přihlášky rozhodnout, kolik nocí budou
potřebovat.
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Přihláška účastníků školení 1. - 3. listopadu 2016
Místo akce: Hotel Na Jižní ***, Jižní čtvrť III/11, Přerov
začátek akce: úterý 1.11. od 10.00 hod.
konec akce: čtvrtek 3.11. do 17:00 hod.
Jméno / název firmy:

IČ, DIČ (pokud je):

Adresa:
kontakt na zástupce firmy (telefon,email):

Cena školení v rozsahu 3 dny:
(Út-Čt)

jedna osoba / 1 firma
dvě osoby / 1 firma
tři a více osob / 1 firma

bez DPH
7.900 Kč / 292 €
za os. 6.200 Kč / 230 €
za os. 5.000 Kč / 204 €

Cena školení v rozsahu 2 dny:
(zakroužkujte: Út – St – Čt)

jedna osoba / 1 firma
dvě osoby / 1 firma
tři a více osob / 1 firma

6.900 Kč / 255 €
za os. 5.500 Kč / 204 €
za os. 4.200 Kč / 155 €

Cena školení v rozsahu 1 den:
(zakroužkujte: Út – St – Čt)

jedna osoba / 1 firma
dvě osoby / 1 firma
tři a více osob / 1 firma

4.900 Kč / 181 €
za os. 3.900 Kč / 144 €
za os. 2.900 Kč / 107 €

Firmy, jejichž zástupce se již zúčastnil předchozího školení, získávají dále 25% slevu z ceny.
Celkem přihlášených osob na školení:

….................
počet nocí:

Ubytování:

½ dvoulůžkového pokoje se snídaní / 1noc

450 Kč

….......

celý dvoulůžkový pokoj se snídaní / 1 noc

890 Kč

….......

Přihlášku je třeba potvrdit a odeslat nejpozději do 26.10. kvůli rezervaci prostor a pokojů.
Můžete ji zaslat i oskenovanou nebo ofocenou. Následně Vám vystavíme a zašleme
fakturu. Přihláška se považuje za platnou, pokud bude faktura uhrazena do 28.10. 2016.
V případě prodlevy s platbou nebo neúčasti závazně přihlášených se účtuje storno poplatek
ve výši 25 % z ceny školení.

Závazně potvrzujeme účast:

….............................................
podpis, razítko

