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KSO solcellekursus. Modul 1

 Udbytte

 Baggrund og grundlag for rådgivning inden for solcelleområdet

 Overblik over ressourcer og potentialer

 Fortrolighed med forenklet ydelsesberegning

 Grundlag for KSO Solcellekursus modul 2 (og evt. KSO-certifikat)

 Indhold

 Solenergi begreber

 Grundlæggende viden om solceller

 Gennemgang af komponenter til solcelleanlæg

 Muligheder for bygningsintegration

 Beregning af ydelse



KSO solcellekursus. Modul 2

 Udbytte

 Overblik over faldgruber ved anlægsdesign

 Trænet dimensioneringens faser gennem eksempler

 Fortrolighed med procedurer for nettilslutning

 Fortrolighed med værktøjer til rådgivning og dimensionering af 
solcelleanlæg

 Overblik over vigtigste love og regler

 KSO-certifikat ved bestået prøve.

 Indhold

 Opbygning af og dimensionering af nettilsluttede anlæg

 Ydelse og økonomi for solcelleanlæg

 Kvalitetssikring af installationsarbejdet

 Praktiske øvelser

 Afsluttende prøve



Solcelleanlæg – fra design til 
aflevering

 Indhold

 Status for solcelleteknologien

 Bygningstyper, arkitektur og indpasning af solceller

 Grundlag for vindlast og statiske beregninger

 Montagesystemer på markedet

 Skygger og refleksion

 Forsikring, brandforhold

 Krav ved udbud af solcelleprojekter

 Aflevering og opfølgning af driften

 Økonomi og jura: Cases for kommune, erhverv og boligselskab.

 Udbytte

 Kurset fokuserer på de bygningsmæssige forhold ved etablering af 
solcelleanlæg samt økonomien ved opførelse og drift. Vi dykker ned i 
indpasning af solcellerne, montagen, statiske og brandmæssige forhold 
samt problematikkerne omkring refleksion. Vi ser også på 
afleveringsforretningen samt økonomi og jura.



Skrædderesyede kurser

 Stand alone anlæg

 Hybrid anlæg

 Anlæg til ulande

 M.fl.



Solcelleanlæg med energilagring

(under planlægning)

 Indhold

 Opbygning af solcelleanlæg med batterilager

 De vigtigste begreber og hvad de betyder: Kapacitet, DOD, SOC.

 De relevante batteriteknologier, primært bly og litium, og deres egenskaber 

 Hvilken prisudvikling kan man forvente, og hvad kommer det til at betyde 
for den samlede anlægsrentabilitet?

 Anbefalinger til sikker installation og drift af batterier 

 Hvordan påvirker batterier nettoafregning for solcelleanlæg og andre VE 
systemer?

 Hvordan kan ældre solcelleanlæg opgraderes med batterisystemer?

 Eksempler på markedsførte anlæg med batterier

 Udbytte

 Efter kurset vil deltagerne være i stand til at vurdere batterisystemer ud fra 
oplysninger om produktions- og forbrugsmønstre samt udvælge 
markedsførte produkter til et givent formål.

 Deltagerne vil kende de tekniske begreber der bruges i batterisektoren og 
vil få et overblik over de mange muligheder der allerede i dag findes på 
markedet.



Nye e-læringskurser

 Kombination af klassiske undervisning og e-læringselemente

 sikre at deltagerne starter med nogenlunde samme forudsætninger

 giver mere tid til øvelser og gruppearbejde

 mulighed for Webinar som introduktion til et emne/kursusforløb

 Mulighed for forberedelse via hjemmesiden

 Mulighed for film, opgaver, quiz, andre ideer?



Eksempel på e-læringselementer

 Videoelementer

 Måling af ydelse på et solcelleanlæg - Målinger

 Sammenkobling af solcellestrenge - Sammenkobling

 Lysbuer og brandfare - Lysbuer
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