CURS D’INSTAL∙LADOR DE PUNTS DE
RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
OBJECTIUS:

 Formar a instal∙ladors perquè estiguin familiaritzats amb el vehicle elèctric i els punts de recàrrega
vinculats domèstics.



És necessari que tot instal∙lador conegui la normativa específica, dins del reglament de baixa tensió,
sobre el punt de recàrrega del vehicle elèctric, per poder realitzar una instal∙lació d’aquest en un
habitatge individual o comunitari i la seva legalització.

 El curs ha de donar solucions a l’hora d’instal∙lar punts de recàrrega de vehicle elèctric a diferents
emplaçaments i situacions.
 Habitatges unifamiliars.
 Aparcaments domèstics en comunitats de propietaris.
 Aparcaments d’accés públic privats.

DURACIÓ DEL CURS:
25 h : 15 hores teòriques i 10 h pràctiques
INICI DEL CURS:
A PARTIR DEL MES DE SETEMBRE
DILLUNS I DIMECRES
LLOC D’IMPARTICIÓ:

INSTAL∙LACIONS DEL GREMI

TEMARI:












Introducció i evolució del vehicle elèctric (VE)
Evolució de la normativa relacionada amb el VE: ITC‐BT 52 i/o nova normativa
Què necessita conèixer l’instal∙lador elèctric i quin paper ha de jugar?
Visió general de la tecnologia sobre instal∙lacions de recàrrega de VE.
Esquemes d’instal∙lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
Previsió de càrregues segons l’esquema de la instal∙lació.
Requisits generals de la instal∙lació.
Data server i instal∙lació de comunicació:
Projectes singulars (Smart cities, V2G, Second life Battery).
Classe pràctica recàrrega,

IMPORT ECONOMIC :

350 € (Associats)

500 € (No associats)

PER RESERVAR PLAÇA , HAS DE TRUCAR O ENVIAR UN E-MAIL AL:
Telèfon 93 691 65 52 o enviar un e-mail a info@gremicrm.es
NOTA: PER BONIFICACIONS AMB LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. NECESSITEM LA DOCUMENTACIÓ UNA SETMANA
ABANS DE L’INICI DEL CURS
Totes les empreses ,poden beneficiar-se total o parcialment el cost dels cursos mitjançant les subvencions del FORCEM que
es realitzen en bonificacions a la seguretat social. Utilitzar aquest crèdit de formació pot contribuir a millorar la competitivitat
de la seva empresa, per lo qual ens posem a la seva disposició per facilitar-li tota la informació addicional necessària i, en el
seu cas, donar-li l’assessorament i assistència tècnica adequada. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres li podem
realitzar qualsevol tipus de formació que la seva empresa necessiti.

