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Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w webinarium.
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 kolejne z cyklu bezp?atne webinarium o zaawansowanych
systemach fotowoltaicznych i efektywno?ci energetycznej w nowoczesnych
przedsi?biorstwach, tytu?em drugiego spotkania online z naszymi ekspertami:
„Bezpiecze?stwa systemów PV, czyli rozs?dne i bezpieczne inwestowanie w instalacje
fotowoltaiczne", które odb?dzie si? ju? 15 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.
W programie:
Tomasz Szejnoch, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o „Ryzyku
ubezpieczeniowym w eksploatacji instalacji fotowoltaicznych i odpowied?
ubezpieczyciela", gdzie dowiesz si? na co zwróci? uwag?, przy ubezpieczeniach
systemów fotowoltaicznych oraz przekazane zostan? informacje z zakresu:
- przegl?d zagro?e? towarzysz?cych u?ytkowaniu instalacji, problemy podczas akcji ratowniczej,
- przyczyny szkód w uj?ciu statystycznym – wykresy i dane liczbowe z najwi?kszego rynku
niemieckiego,
- przyk?ady szkód na zdj?ciach,
- omówienie specjalistycznych warunków ubezpieczenia dla fotowoltaiki, pierwszych na polskim
rynku, przewagi rynkowe,
- co obejmuje odszkodowanie.
Monika Hyjek, ROCKWOOL Polska sp. z o.o. o „Bezpiecze?stwie po?arowym
wielkopowierzchniowych dachów p?askich", gdzie przedstawione zostan? informacje w
zakresie:
- dachy a po?ar – podstawowe wymagania Warunków Technicznych,
- przyk?adowe detale wykonawcze po??czenia ?ciany, oddzielenia ppo?. z dachem,
- przygotowanie dachu pod instalacj? fotowoltaiczn?.
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Micha? Marona, SolarEdge Technologies (Poland) sp. z o.o. o „Tematyce
bezpiecze?stwa i podejmowania s?usznych decyzji na etapie projektowania", gdzie
coraz wi?ksza ?wiadomo?? odnawialnej energii s?onecznej jako op?acalnej alternatywy dla
sieci opartej na w?glu sprawia, ?e coraz wi?cej firm wdra?a systemy fotowoltaiczne. Tego
typu instalacje uwa?a si? za m?dre inwestycje d?ugoterminowe odporne na potencjalny
wzrost zu?ycia energii, przynosz?ce szybki zwrot z inwestycji i potrafi?ce zapewni? znaczne
oszcz?dno?ci kosztów energii elektrycznej w ca?ym okresie eksploatacji systemu.
Ogólno?wiatowe zainteresowanie energi? s?oneczn? umocni?o jedynie przedstawicieli
bran?y energetycznej w przekonaniu, ?e bezpiecze?stwo systemów fotowoltaicznych jest
priorytetem. Przy milionach systemów fotowoltaicznych instalowanych na ca?ym ?wiecie,
potwierdzone ryzyko po?aru jest bardzo niskie. S?o?ce znajduj?ce si? blisko zenitu
przesy?a energi?, która zasila konwencjonalne modu?y fotowoltaiczne uzyskuj?ce wysokie
napi?cia pr?du sta?ego, wi?c energia elektryczna jest dost?pna w instalacji nawet podczas
awarii sieci. Aby zmaksymalizowa? ochron? ludzi i mienia w ma?o prawdopodobnym
przypadku po?aru lub innego zagro?enia, systemy fotowoltaiczne nale?y zatem wyposa?a?
w mechanizmy zabezpieczaj?ce, dost?pne ju? na poziomie modu?u.
Link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/grupa-zakupowa_bezpieczenstwa-systemow-pv-rozsadne
-i-bezpieczne-inwestowanie-w-instfotowoltaiczne/register?_ga=2.118966345.1720155150.1617687998-1816579327.1585910442
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