Strokovni seminar

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja
SONČNIH ELEKTRARN
Termin je objavljen na spletni strani

Nova zakonodaja

www.agencija-poti.si

Za naročnike Elektrotehniške revije ER - 20 % popust!
Za sončne elektrarne je potrebno zagotavljati ustrezen nivo varnosti, na osnovi veljavnih in novih
pravilnikov in tehničnih smernic (TSG) s področja nizkonapetostnih inštalacij, zaščite pred delovanjem
strele ter požarne varnosti objektov:
• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
• Tehnična smernica; Požarna varnost v stavbah
• Tehnična smernica; Nizkonapetostne električne inštalacije
• Tehnična smernica; Zaščita pred delovanjem strele
Zagotavljanje varnosti pomeni varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščito stavb pred
delovanjem strele ter požarno varnost stavbe za ves čas njihove življenjske dobe.

Predstavitev in razlaga
Trenutno stanje
predpisov
Novosti v zakonodaji

Priporočljivo gradivo
Knjiga: FOTONAPETOSTNI SISTEMI Gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje
Avtor: Denis Lenardič

Strokovni seminar je namenjen:
• lastnikom in investitorjem,
• projektantom,
• izvajalcem,
• vzdrževalcem,
• in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo vzdrževanje sončnih elektrarn.
Osnova za varno in zanesljivo delovanje sončne elektrarne je tehnična dokumentacija naprave ter
certifikati in izjave o skladnosti (moduli, razsmerniki,...). Zahtevana je tudi izjava o neoporočenosti za
druge elemente, npr. za strešno kritino, če je bila le-ta v postopku inštalacije sistema zamenjana. Del
dokumentacije je tudi način in metoda določanja energijskega donosa (ročno ali s pomočjo programske
opreme, .).
Vzdrževanje sončne elektrarne zajema čiščenje modulov, redni pregled vseh komponent elektrarne
in meritve sončne elektrarne. Čiščenje modulov fotonapetostne elektrarne, preglede optimizatorjev,
razsmernika in ostalih komponent ter ostale kontrolne preizkuse naj izvaja samo za to usposobljeno
osebje!
Pomembno: Kadar objekt s sončno elektrarno združuje različno zahtevne električne inštalacije,
elektroenergetske postroje in/ali sistem zaščite pred strelo se obdobje za redna preverjanja, kot tudi
vzdrževalne preglede določi glede na njihovo zahtevnost.
Na strokovnem seminarju vam bomo predstavili trenutno stanje predpisov in standardov ter novosti
v zakonodaji na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščite stavb pred delovanjem strele
ter požarne varnosti za zagotavljanje varnosti ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti
ogrožanje ljudi, živali in premoženja.

Predavatelji
mag. Andrej Zorec, univ. dipl .inž. el.,
Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
Andrej Kos, inž.el.
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Cena: 98,00 EUR*
Znižana cena je: 38,00 EUR*

Kotizacija

* Poštnina ni vračunana v ceno.

Kotizacija znaša 198,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje

Naročila:
www.agencija-poti.si

praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15. ure.

Varnost sončnih elektrarn na osnovi veljavnih pravilnikov in tehničnih smernic za nizkonapetostne
električne inštalacije, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti;
• načrtovanje sistemov v smislu zagotavljanja varnosti pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju,
• statični izračun objekta, obtežbe modulov, podkonstrukcija, …
• zaščitni elementi,
• vpliv okolja in ekološki pristop v celotni življenjski dobi sončne elektrarne (razgradnja elementov
sončne elektrarne, moduli, razsmerniki, …)
• predvideni energijski donos (kWh/m2/leto).
• zahteve za kontrolo izvedene inštalacije in priklop na omrežje,
• tehnični podatki o napravi.
Novosti Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in spremembe
Tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije:
• energijska učinkovitost električnih inštalacij (potrošnik/proizvajalec – ang. Prosumer),
• posebni primeri - sončne elektrarne,
• preverjanje ustreznosti.
Novosti Pravilnika o požarni varnosti v stavbah in spremembe Tehnične smernice za požarno
varnost v stavbah:
• Požarna varnost sončnih elektrarn,
• Požarni načrt sončne elektarne.
• Smernica SZPV 512.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Novosti Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremembe Tehnične smernice za
zaščito pred delovanjem strele
Preverjanje varnosti in učinka sončnih elektrarn v skladu z novim in dopolnjenim standardom SIST
EN 62446 (namenjen projektantom, izvajalcem in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo
vzdrževanje sončnih elektrarn):
• praktični nasveti izvajalcem preverjanja,
• obravnava in tolmačenje oblik in odstopanj posnete krivulje I-V niza sončne elektrarne,
• pregled sončne elektrarne z IR kamero,
• zapis izvajanja prvega in periodičnih pregledov sončnih elektrarn.

Prijavnica
OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti
delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 198,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 241,56 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

