
Nasledujte naše školenie pre EV nabíjanie

Staňte sa certifikovaným partnerom 
Webasto
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Vitajte v tejto príručke, v ktorej načrtneme obsah školenia, ktorý prispieva k vášmu procesu
stať sa oficiálnym certifikovaným partnerom Webasto pre nabíjanie.

Nový partnerský program ‘Certifikovaný partner Webasto’ vytvára základ pre silné a
dôveryhodné partnerstvo. Tým, že sa stanete certifikovaným partnerom Webasto, budete
súčasťou globálneho tímu odborníkov, ktorí sa venujú poskytovaniu najnovšieho riešenia
nabíjania EV spotrebiteľov a firiem.

Všetky znalosti o produktoch Vám ponúkame na našom digitálnom školiacom portáli, ktorý si
môžete sami riadiť podľa Vašich potrieb. Vyberte si, s ktorými znalosťami sa potrebujete
oboznámiť. Proces zaškolenia je rozdelený do štyroch hlavných učebných blokov. Môžete
sledovať všetky moduly krok za krokom alebo si vybrať podľa svojich potrieb. Akonáhle
budete mať pocit, že ste získali dostatok vedomostí, môžete si prevziať hodnotenie.

Školenie Vašim tempom 
Naše školenie krok za krokom

Vedieť o našich
produktoch nabíjania
a procesoch inštalácie.

Pochopiť základné
princípy nabíjania.

Naučiť sa prispôsobiť
produkty pre rôzne
situácie.

Dokončiť Váš 
proces
zaškolenia prevzatím
hodnotenia a
získaním certifikátu
Webasto.

Základy Inštalácia Konfigurácia Certifikácia

Prečo nasledovať proces školenia vo Webasto?
• Kvalitné inštalácie vedú k spokojným zákazníkom a znižujú servisné náklady
• Využite najnovšie znalosti našich profesionálov v tomto odvetví
• Učte sa vlastným tempom
• Získajte ďalšie výhody z partnerského programu Webasto, napríklad podporu
• marketingu a komunikácie, digitálne služby a strategický rozvoj podnikania

Užite si svoje online školenie!
S pozdravom
Vaša Webasto Tech Academy
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Nižšie nájdete krátky prehľad praktických krokov, ktoré musíte urobiť, aby ste sa dostali ku školeniu, hodnoteniu
a tlači Vášho certifikátu.
Poznámka: Uistite sa, že Váš prehliadač je aktuálny, aby sa vám celý obsah zobrazoval správne. (Predchádzajúci
prehliadač je chrome)

Založte si účet na Training portáli
1. Ísť do https://dealers.webasto.com
2. Zvoľte Domov > Vyžiadať účet. Vyplňte formulár a 

vyberte Odoslať. (Vaša žiadosť bude schválená do 
2 pracovných dní)

3. Po schválení (informácia mailom), použite odkaz z 
kroku 1, vyberte Domov > Prihlásiť sa

Prístup ku školeniu
4. Po prihlásení, zvoľte buď Technické služby >Ško-

lenie technikov > Online školenie alebo vyberte 
priamy rýchly odkaz Online Školenie v spodnej časti 
stránky

5. Vyberte Training Plan 
6. Vyberte si študijný plán a potom vyberte nabíjanie 

EV. Teraz kompletný prehľad modulov súvisiac-
ich so školením EV Charging. Zvoľte modul, ktorý 
chcete ďalej preskúmať. Kompletný prehľad školení 
nájdete na strane 6-7 tohto letáku.

Otestovanie úrovne Vašich vedomostí a certifikácie
7. Aby ste dokončili školenie EV Charging, budete 

požiadaný o vykonanie online hodnotenia, ktoré je k 
dispozícii ako samostatný modul. Po ukončení hod-
notenia systém automaticky vypočíta a uloží Váš 
výsledok. (Na získanie certifikátu budete potrebovať 
aspoň 70% skóre.)

8. Po dokončení modulov si môžete prezrieť Vaše 
výsledky. Navyše, po úspešnom dokončení hod-
notenia si môžete stiahnuť aj Váš osobný certifikát 
na úrovni zamestnanca. Vyberte položku Adminis-
trácia v hornej časti menu a vyberte TAM. Na ďalšej 
obrazovke si môžete vyfiltrovať výsledky alebo 
vytlačiť certifikát (y), ktorý (é) ste získali.

V prípade, že budete mať problém alebo
špecifickú otázku neváhajte nás kontaktovať:
tech.academy@webasto.com

Začnite svoje školenie ešte dnes

The Webasto training portal

Učebný obsah Charging pozostáva z niekoľkých
častí eLearningu a inštruktážnych videí

Po úspešnom
absolvovaní školenia,
získate Váš osobný
certifikát.
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Školenie pre EV Charging podľa vlastného tempa 
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Školenie pre EV Charging podľa vlastného tempa

Úvod do nabíjania:
• Základy nabíjania, základy elektromobilov
• Inštalácia doma: 1-fáza a 3-fázy, obmedzenie výkonu, 

merač Modbus, ochrana siete (RCR)
• DLM: Kroky na integráciu Dynamic Load 

Management v systéme domáceho energetického
manažmentu (HEMS)

• Rotácia fáz: Systém s alebo bez rotácie fáz, meranie
rotácie fáz

• Palubná nabíjačka: ACDC nabíjanie

Webasto Charging produkty:
• Hlavné vlastnosti
• Technické detaily
• Porovnanie vlastností, funkcií, segmentov, hardvéru
• LED-kódovanie; N-kódy, F-kódy, C-kódy
• Dip spínače: nastavenie Dip spínačov, prúd, TN/TT,
IT

Inštalácia Webasto Pure nabíjacej stanice:
Postup inštalácie

Nabíjací protokol:
• CP a PP princípy
• Aplikácia a používané protokoly

Konfigurácia Webasto Live nabíjacej stanice:
Nastavenia na konfiguračnom paneli

Nastavenia Webasto Pure nabíjacej stanice:
Zmeňte špecifické nastavenia, programovací režim, kontrolka DIM, deaktivujte prúdový limit..

Inštalácia Webasto nabíjacej stanice:
Postup inštalácie

Hodnotenie na overenie vašich vedomostí a
pochopenie

Inštalácia a konfigurácia Webasto Next nabíjacej stanice:
Čo je v balení, inštalácia, konečné nastavenia, aplikácia Setup app.

Live

Next

Pure

Základy

20min

20min

20min

20min

10min

15min

30min

Chybové kódy a diagnostika - Webasto nabíjacie
produkty: Inštalácia a rotácie fáz

20min

Videonávody Webasto Live používanie: Úprava nastavení napájania/autorizácie, zmena hesla, použitie USB/WLAN na 
konfiguračný panel, rozbalenie, pridanie RFID tagov, Wi-Fi hotspot, konektivita, Smart nabíjanie s aplikáciou, nabíjanie
na verejných miestach, nastavenie pripojenia k backendu, rozdelenie poplatku. 40min

Webasto ChargeConnect ‒ riešenie backendu pre vašu Webasto nabíjaciu stanicu (YouTube only):
Prehľad funkcií.

3min

30min

Video

eLearning

HodnotenieMeranie odporu Proximity Pilot (PP)

10min

Inštalácia a konfigurácia Webasto Pure II nabíjacej stanice:
Čo je v balení, inštalácia, konečné nastavenia.

10min

30min
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Webasto Group je globálny inovatívny systémový partner v odvetví mobility a jeden zo 100 najväčších 
dodávateľov pre automobilový priemysel na celom svete. Ponuka spoločnosti zahŕňa vlastný 
vývoj strešných, vykurovacích a chladiacích systémov pre rôzne typy vozidiel, batérie a nabíjacie 
riešenia pre hybridné a elektrické vozidlá a doplnkové služby súvisiace s tepelným manažmentom a 
elektromobilitou. Medzi zákazníkmi Webasto sú výrobcovia osobných automobilov, úžitkových vozidiel 
a lodí, ako aj predajcov a koncových zákazníkov. V roku 2020 skupina vygenerovala tržby vo výške 
približne 3,3 mld eur a zamestnávala viac ako 14 000 ľudí na viac ako 50 miestach. Sídlo spoločnosti, 
ktorá bola založená v roku 1901 sa nachádza v Stockdorfe pri Mníchove (Nemecko).

Záruka a zodpovednosť
Webasto nepreberá zodpovednosť za chyby alebo škody, ktoré sú výsledkom nerešpektovania návodu na inštaláciu a/alebo obsluhu.
Toto vylúčenie zodpovednosti platí najmä, ale nie výlučne, v nasledujúcich prípadoch:
• Nesprávne používanie
• Používanie neoriginálnych náhradných dielov
• Inštaláciu nevykonala kvalifikovaná osoba (v prípade wallboxov nutná osoba s potrebnou kvalifikáciou elektrikára)
• Úprava zariadenia bez dodržania návodu na opravu Webasto


