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Bezp?atne webinarium o zaawansowanych systemach
fotowoltaicznych i efektywno?ci energetycznej w
nowoczesnych przedsi?biorstwach.
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK", wspólnie z globalnym liderem w
bran?y inteligentnych technologii energetycznych, firm? SolarEdge Technologies (Poland) sp. z
o.o., zapraszaj? Pa?stwa na pierwsze z cyklu bezp?atne webinarium o zaawansowanych
systemach fotowoltaicznych i efektywno?ci energetycznej w nowoczesnych
przedsi?biorstwach, tytu?em pierwszego spotkania online:

„Przegl?d zaawansowanych technologii fotowoltaicznych"

które odb?dzie si? ju? 7 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 - 12:00. Prosimy o przekazanie
zaproszenia do osób odpowiedzialnych za w/w obszar w Pa?stwa przedsi?biorstwie.

Na spotkanie zapraszamy Dyrektorów produkcji, Dyrektorów finansowych, Dyrektorów ds.
zakupów oraz przedstawicieli Zarz?dów firm.
W programie:
Bogdan Szyma?ski, Stowarzyszenie Bran?y Fotowoltaicznej – Polska
PV o „Trendach w komercyjnych systemach fotowoltaicznych", gdzie dowiesz si? o:
- trendach, jakimi s? magazyny energii,
- nowoczesnych modu?ach, konstrukcjach i falownikach instalacji PV,
- op?acie mocowej.
Mariusz Potocki, SolarEdge Technologies (Poland) sp. z o.o. o „Optymalizacji
systemów komercyjnych", gdzie przedstawione zostan? informacje o tym:
- jak dobrze dopasowa? system do potrzeb przedsi?biorstwa (optymalizacja OPEX / Serwis),
- jaki rodzaj instalacji wybra? (naziemny, czy dachowy),
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- jak prawid?owo monitorowa? system PV.
?ukasz Kotula, Corab sp. z o.o. o tym „Jak obni?y? koszty instalacji fotowoltaicznej
bez utraty jako?ci i bezpiecze?stwa?", gdzie poruszone zostan? kwestie dobrych
praktyk, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w instalacje PV:
- wi?kszo?? z inwestorów zaczyna my?le? o kosztach instalacji PV dopiero po otrzymaniu
pierwszej oferty. Natomiast wi?kszo?? oszcz?dno?ci mo?na poczyni? na etapie planowania,
projektowania czy wyboru komponentów. Dlatego podpowiemy jak m?drze inwestowa? nie
rezygnuj?c z jako?ci, wydajno?ci a przede wszystkim bezpiecze?stwa.
Sesja pyta? i odpowiedzi.
O partnerze strategicznym:
Marka SolarEdge, dzi?ki ?wiatowej klasy mo?liwo?ciom in?ynieryjnym oraz nieustannemu
skupianiu si? na innowacjach, tworzy inteligentne produkty i rozwi?zania w zakresie produkcji
energii, które wspieraj? przedsi?biorstwa w ich funkcjonowaniu i nap?dzaj? przysz?y rozwój.
REJESTRACJA NA WEBINARIUM:
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