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Spółka Sun Electric Polska zajmuje się kompleksową realizacją systemów fotowoltaicznych 

oraz jesteśmy autoryzowanym partnerem systemowym firmy Q3 Energie GmbH & Co. KG . 

Działamy na zasadzie projektowania i budowania pod klucz realizacji z indywidualnym 

podejściem do konkretnej realizacji. Posiadamy bardzo duże doświadczenie na rynku 

fotowoltaicznym zdobyte na rynku europejskim  i chcemy się teraz podzielić tą wiedzą z 

innymi. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zaznajomić się z nowoczesnymi 

rozwiązaniami z zakresu fotowoltaiki, osób chcących pogłębić swoja wiedzę  lub 

interesujących się branżą PV. 

Szkolenie będzie kładło nacisk na praktyczne wykorzystanie produktów firmy Q3 

Energie w projektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznych 

 

Szkolenie składać się będzie z: 

• Prezentacje połączone z wykładami 

• Zajęcia praktyczne na przygotowany specjalnie przygotowanych urządzeniach 

i instalacjach. 

• Zajęcia będą miały charakter interaktywny dzięki czemu uczestnicy będą mieli 

wpływ na przebieg zajęć. 

• W trakcie zajęć będą prowadzone dyskusje, dzięki czemu uczestnicy będą 

mogli wymienić informację i doświadczenia. 
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Prowadzący szkolenie 

 

Zajęcia prowadzić będzie specjalista firmy Q3 Energie z  Niemiec  

inż. Markus Wojczyk- szef działu sprzedaży i wsparcia technicznego 

na Polskę  w Q3 Energie GmbH & Co. KG. Specjalista z ponad 15 

letnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonywaniu instalacji 

fotowoltaicznych.  

 

 

 

 

Plan Szkolenia: 

 

• Prezentacja firmy Q3 

• Portfolio produktów 

• Informacje ogólne o falownikach, dobór, montaż, konfiguracja. 

• Aktualizacja programów w inwerterach. Analiza kodów błędów. 

• Q_Fire wyłącznik przeciwpożarowy. 

• Q_BEE inteligentny system zarządzania i gromadzenia energii. 

• Zajęcia praktyczne na przygotowanych produktach. 
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Lokalizacja Szkolenia 

 

Inkubator Przedsiębiorczości 

Droga Męczenników Majdanka 181 

20-325 Lublin 

 

 

 

                                                         

 

Mapka dojazdowa 
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Koszt szkolenia 

 

Nazwa Szkolenia Termin Cena 

Szkolenie z systemów Q3 
ENERGIE 

 
28.08.2015 

 
400 zł netto / 492 brutto 

 

Cena szkolenia obejmuje: 

• Udział w zajęciach dydaktycznych 

• Świadectwo ukończenia kursu 

• Materiały szkoleniowe 

• Specyfikacje techniczne użytych urządzeń 

• Parking dla samochodów osobowych 

• usługę cateringową (przerwy kawowe oraz lunch w ciągu dnia) 

 

Cena nie obejmuję noclegu i dojazdu !!! 
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Rejestracja uczestników 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 

wpłata na konto:  

 

Sun Electric Polska Sp. z o.o. ul. Wyżynna 12, 20-560 Lublin, NIP:7122182767 

mBank 

Numer rachunku: 38-1140-2004-0000-3802-7551-3528 

 

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „Szkolenie”. 

Wypełniony formularz proszę o przysłanie na adres mailowy: biuro@sunelectric.com.pl 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się mailowo pod adresem: 

biuro@sunelectric.com.pl lub telefonicznie: +48 500 100 151 


