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Woensdag 11 maart 2015 

Uitzonderlijke workshop in Nederland !!

PV onderhoud, controle & After Sales
i.s.m. Flir warmte-camera’s - SMA - Bisol - Carbomat

Donderdag 12 maart 2015 

Solar Edge Advanced training
Verdiepingstraining – wordt een “Certified Solar Edge installer”
i.s.m. Solar Edge NL

Woensdag 25 maart 2015 

Carbomat Qualidays Product & 
Sales training
i.s.m. - REC - Omnik - Clickfit
• Inleiding : Internationale & Nederlands PV-markt : analyse en vooruitzichten
• New REC Solar modules : portfolio & highlights
• Omnic omvormers : Technisch commerciele voorstelling + new portfolio 2015
• Click fit : New portfolio & praktijk

Donderdag 26 maart 2015 

Carbomat Qualidays Product & 
Sales training
i.s.m. - Deger Energie - SMA - Ecoboxx
• Zonnevolgers van Deger Energie
• New SMA omvormers en de residentiële markt in NL 
• Ecoboxx : Stand Alone energiesystemen voor business, student en vrije tijd

CARBOMAT NEDERLAND - BEDRIJVENTERREIN OVERVECHT 
MANITOBADREEF 7 - 3565 CH UTRECHT - INFO@CARBOMAT.NL -  0115 695 947

OVERZICHT OPLEIDINGEN
MAART 2015
Workshops, technical trainings & events

Nieuwe bijzondere & unieke 
opleidingen bij Carbomat NL
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Woensdag 11 maart 2015 

Uitzonderlijke workshop in Nederland !!

PV onderhoud, controle & After Sales
i.s.m. Flir warmte-camera’s - SMA - Bisol - Carbomat

Wat?
Een unieke workshop/training hoe je een PV-systeem kan onderhouden, mon-
itoren en eventueel een  onderhoudscontract afsluiten met je klant. We leren 
je hoe een warmtecamera  een ideaal middel is om zonnepanelen op een dak 
te  controleren op fouten. Deze camera’s kunnen nog op heel wat andere do-
meinen worden ingezet. Kom het hier te weten. 

We bekijken ook ism SMA wat garantie inhoud, hoe je pro-actief kan moni-
toren en hoe je ook een omvormer kan onderhouden.  Heel wat ander facet-
ten van after-sales en onderhoud passeren de revue. 

We bekijken ook de impact van vervuiling, weersomstandigheden en even-
tueel minder goede installatie op de levensduur van een PV-paneel.

Waar moet je op letten, welke zijn de belangrijke parameters in een PV-sys-
teem en hoe wordt garantie behandeld. Wat is eigenlijke garantie bij PV-mod-
ules. Hoe belangrijk is basiskwaliteit en welke zijn de verschillende parameters 
en highlights.

Ook de elektrische veiligheid bij PV-systemen komt aan bod en de controle 
hierop.  

Waar & wanneer?
• Donderdag 12 maart 2015 : Ontvangst om 930u – start Workshop om 10u    
• Carbomat NL – Bedrijvencentrum Overvecht Manitobadreef  7 -
   3564 CH Utrecht
   Einde voorzien omstreeks 16u

CARBOMAT NEDERLAND - BEDRIJVENTERREIN OVERVECHT 
MANITOBADREEF 7 - 3565 CH UTRECHT - INFO@CARBOMAT.NL -  0115 695 947
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Donderdag 12 maart 2015 

Solar Edge Advanced training
Verdiepingstraining – wordt een “Certified Solar Edge installer”
i.s.m. Solar Edge NL

Wat?
Eendaagse technische verdiepingstraining waarin u meer leert over de 
SolarEdge producten en het installatieproces. Tijdens deze trainingsdag 
komen ook technische praktijk- en service-onderhoud-onderwerpen aan bod. 
Opgelet: Inschrijven enkel geldig indien je de SolarEdge basistraining hebt 
gevolgd of reeds jarenlange installatie ervaring hebt.

Waar & wanneer?
• Donderdag 12 maart 2015 : Ontvangst om 9u30 – start Workshop om 10u    
• Carbomat NL – Bedrijvencentrum Overvecht Manitobadreef  7 -
   3564 CH Utrecht
   Einde voorzien omstreeks 17u

Woensdag 25 maart 2015 

Carbomat Qualidays Product & Sales training

Wat?
Een specifieke en gevarieerde  product & sales training door onze partners 
Omnic, Clickfit en REC Solar.
Bijkomend krijg je nog een overzicht door Guido Breens van de wereld PV-
markt en de vooruitzichten voor de Nederlandse  PV-markt. 

Overzicht:
Inleiding door Guido Breens : de wereld PV- markt en vooruitzichten voor de 
Nederlandse PV-markt

Omnik:   NEW portfolio & Highlights en Unique selling points
                       Nieuw driefasige omvormers, Omnicsol TL-2 
                       Voorstelling van nieuwe hybride omvormers ! Smart home
  NEW Energy WIFI configuration & trouble shooting
                       (door Hans De Valk van Omnic Nederland)
Clickfit:  New portfolio & new Highlights & USP  
  (Unique selling points )
                       Hand on – praktische workshop   
REC Solar:    New portfolio  en Unique selling points
  Première en voorstelling van revolutionair nieuwe 
  PV-module : REC Twin Peaks

Waar & wanneer?

•  Woensdag 25 maart 2015 : 
 Ontvangst om 9u – start Workshop
 om 9u30    
• Carbomat NL – Bedrijvencentrum
   Overvecht Manitobadreef  7 
   3564 CH Utrecht
   Einde voorzien omstreeks 16u

CARBOMAT NEDERLAND - BEDRIJVENTERREIN OVERVECHT 
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Donderdag 26 maart 2015 

Carbomat Qualidays Product & Sales training
Wat?
Een unieke  product & sales training door onze partners Deger Energie 
Tracking systems.  Een productspecialist van Deger zal  een voorstel-
ling geven van de verschillende mogelijke Solar tracking systemen, com-
pacte en/of grote systemen met intelligente controle technieken  en 
mogelijk bijkomende energiewinsten van 30 tot 40%.  Een Duits top-
product met heel wat mogelijkheden op de Nederlandse PV-markt.  

Ook SMA komt toelichting geven bij hun nieuwe producten voor “residen-
tiële markt” in Nederland. Een bijzonder boeiende uiteenzetting  waar 
al hun nieuwe producten en toebehoren worden belicht. Ook hun nieu-
we datalogging & monitoring systemen komen aan bod. Niet te missen.

Op het einde wordt dan een voorstelling gegeven van een aantal revolution-
aire producten : De Europese première van nieuwe draagbare en “portabel 
energy systems” voor studenten, business en vrije tijd. 
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt.

Waar & wanneer?
• Donderdag 26 maart 2015 : Ontvangst om 9u – start Workshop om 9u30    
• Carbomat NL – Bedrijvencentrum Overvecht Manitobadreef  7 -
   3564 CH Utrecht
   Einde voorzien omstreeks 16u

Overzicht:
Deger energy tracking systemen:
In samenwerking met Deger energy GMBH
Zonnevolgers : OOK voor Nederland een interessant product !   
Trackers : een bondige voorstelling van nieuwe producten, highlights & USP
Installatiedetails & richtlijnen.

SMA omvormers : Residentiele markt : nieuwe opportuniteiten met SMA voor   
 Nederland : een bondige voorstelling van nieuwe producten, highlights en USP

*Europese première* 
ECOBOXX – Leisure Power Free: 
Energie voor business, student of vrije tijd

Portable energy systems : Wheeler, rugzakmodel of draagbaar in verschil-
lende vermogens. Met ingebouwde batterijen, zonnepanelen en net-adapter.

Een bondige uiteenzetting van deze revolutionaire producten.
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