
Steeds vaker wordt bij nieuwbouw en renovatie ingezet op fotovoltaïsche installaties of PV-
systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie. Standaard zijn deze systemen aange-
sloten op het elektriciteitsnet. 
Een eigen opslagsysteem maakt het mogelijk de opgewekte stroom ook tijdens de piekmomen-
ten bruikbaar te maken. In deze opleiding gaan we dieper in op de installatie, koppeling en di-
mensionering hiervan.

Elektrische installateurs die te maken hebben met de installatie van net-interactieve omvormers, PV-panelen, 
batterijen en UPS om zowel gekoppeld met als ontkoppeld van het elektrisch net (eilandbedrijf) te 
functioneren.

INHOUD

Thuisbatterij en PV-installatie:  
koppeling aan het net

•  Opbouw en werking van net-interactieve omvormers (multifunctionele omvormers).
•  Bespreking van verschillende configuraties i.f.v. de toepassing.
•  Dimensionering.
•  Reglementering & beveiliging.
•  Instellen van de belangrijkste parameters en nadien toepassen op een didactische opstelling.

 

DOELSTELLING

•  Inzicht verwerven in de opbouw en werking van installaties met net-interactieve omvormers.
•  Leren op welke verschillende manieren net-interactieve omvormers, batterijen, PV-panelen en UPS aan het net      
    gekoppeld kunnen worden.
•  De regels voor dimensionering en selectie van componenten voor zulke systemen kennen.
•  Een overzicht van de belangrijkste parameters en hun impact op de werking.
•  Doelgerichter componenten kunnen installeren en/of parametreren.
•  Onderbouwd advies verlenen aan klanten.

DOELGROEP



Voorkennis

Een basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom) is noodzakelijk. Ook wordt een kennis 
van de noodzakelijke componenten en hun functie verwacht. Je moet ook reeds op de hoogte zijn van de nor-
mering.

Aantal uur

08u00

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be.

Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 0
Bedienden PSC 149.01 € 0
Andere PSC 149.01 € 175

Andere niet PSC 149.01 € 275

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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