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Tečaji za monterje naprav

Tečaj na Srednji šoli tehniških strok v Šiški
za  monterja sončnih elektrarn

• 35 urni tečaj s praktičnim delom

• Praviloma enkrat letno

• Začetek običajno v mesecu aprilu

Tečaji posameznih podjetij, proizvajalcev opreme 
(Bisol, Viessman itd.)



Izobraževanje Evropski 
energetski mendžer EUREM



Sklop 1:  17.-19. oktober 2012



Sklop 5:  8.-10. maja 2013



Izraba sončne energije za
proizvodnjo električne energije

Ljubljana, 9. maj 2013

Franko NEMAC, univ.dipl.ing.

ApE Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.



PRIMERNA USMERITEV MODULOV

• Naklon 30o

• Izraba prostora 30%

• Proizvodnja 100%

• Naklon 0o

• Izraba prostora 100%

• Proizvodnja 95%



PPIMERI SLABE 
IZKORIŠČENOSTI STREH

Slab izkoristek prostora pri 
ravnih strehah in strehah z 
nizkim naklonom!



Primeri dobre integracije SE na 
zgradbe

SE Resman Naklo - 49,9 kW in
SE Fortunatrade 240 kW

SE Rešek Podutik – 16 kW

SE Mitja Petkovšek – 8 kWSE RTP Litostroj - 22 kW

BTC Kristalna pala ča - 90 kW



PROBLEM SENČENJA - PRIMER SE ApE

• Že manjše senčenje objektov na strehi ali 
sosednjih objektov zelo zmanjšuje proizvodnjo 
električne energije. Prikazanih je diagram 
proizvodnje, za lep sončen dan v januarju. 
Vpliv senčenja zaradi sosednje stolpnice, ki je 
sicer relativno kar oddaljena, med 10 in 11.30 
je izrazito lepo viden.
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Kaj potrebujemo

• V osnovi so tehnična znanja enaka kot za dosedanje monterske poklice

• Veliko krat se stvari narobe izvajajo, ker gre za pomanjkanje osnovnih znanj o 
posameznih obnovljivih virih- vsak vir je zelo specifičen, npr. sončne elektrarne, 
solarni sistemi, kotli na biomaso, toplotne črpalke itd.  

• Če izpostavim za sončne elektrarne:

- sestavljene so iz velikega števila členov, ki so povezani v serijo in paralelno

- karakteristiko niza (verige) definira najslabši člen (tako kot pri akumulatorju)

- v niz je treba povezovati čim bolj enake elemente, pomembni so certifikati

- če je senčen samo en člen, rezultira kot bi bili senčeni vsi zaporedni členi v verigi

- optimalen naklon modulov je 30o proti jugu, vendar je ta optimum zelo blag

- pri naklonih do 15o je najbolje uporabiti naravni naklon strehe

- uporabljati je treba električne kable odporne na svetlobo
- itd.
- ostala tehnična znanja so enaka kot za vsakega elektro monterja
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Hvala za pozornost

BUILD UP Skills Slovenia

Spletna stran: http://buildupskills.si

Vaše mnenje šteje!

Vključite se v BUILD UP Skills platformo deležnikov: 

http://platforma.buildupskills.si/

BUILD UP Skills v drugih državah: www.buildupskills.eu
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