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Po jej zakończeniu każdy uczestnik otrzyma upraw-
nienia do montażu pomp ciepła Split, a osoby 
posiadające tzw. uprawnienia f-gazowe również 
uprawnienia do uruchomienia pomp ciepła Split  
z możliwością podpisania umowy serwisowej.  

Aby je zdobyć będzie musiał wziąć udział we 
wszystkich szkoleniach online i stacjonarnych.
Dotychczas szkolenia uprawniające do uruchomień 
pomp ciepła były płatne i trzeba było uczestniczyć  
w wykładach stacjonarnych. Jedynie słuchacze Szko-

Akademia pomp ciepła…

…to propozycja dla wszystkich instalatorów współ-
pracujących w firmą Viessmann i uczestniczących  
w Programie Instalator. 

Obejmuje cykl szkoleń online w postaci 8 webina-
riów i 2 szkolenia stacjonarne organizowane w Cen-
trach Nowoczesnych Techniki Grzewczej Viessmann 
(tzw. VN-ach, we Wrocławiu, w Komornikach, Mysło-
wicach lub Piasecznie).

W roku 2018 Viessmann szczególny nacisk pragnie położyć na pompy ciepła. 
Odgrywają one coraz większą rolę nie tylko w ofercie produktowej, ale jako 
urządzenia OZE są dla firmy Viessmann „ogrzewaniem przyszłości” ze względu na 
swoje energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne zalety. Hasło „Rok pomp ciepła” 
jest konsekwentnie realizowane w polityce firmy na najróżniejszych płaszczyznach, 
w tym oczywiście także edukacji instalatorów w tym temacie. W ramach kształcenia 
firm instalatorskich została przygotowana AKADEMIA POMP CIEPŁA.

AKADEMIA POMP CIEPŁA 
zaprasza na webinaria

2018 – rokiem pomp ciepła w firmie Viessmann

AKADEMIA POMP CIEPŁA

˃ Pompy ciepła solanka/woda ˃ Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split ˃ Pompy ciepła powietrze/woda ˃ Pompy ciepła dużej mocy ˃ Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej ˃ Funkcje natural i active cooling

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-duzej-mocy.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-duzej-mocy.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/funkcje-natural-i-active-cooling.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/funkcje-natural-i-active-cooling.html
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pracy, współpraca z dodatkowymi źródłami ciepła
i wiele innych ciekawych aspektów związanych  
z montażem i eksploatacją pomp ciepła.

Pompy ciepła szczególnie docenione 
także w Programie Instalator

„Rok pomp ciepła” ma swoje odzwierciedlenie w ca-
łej polityce Viessmann na rok 2018 i przełożenie tak-
że w Programie Instalator. 
W tabeli premii za urządzenia w Programie Instala-
tor nastąpił wyraźny wzrost stawek za rejestrację za-
montowanej pompy ciepła. Wartość nagrody w wy-
sokości 300-350 zł za te urządzenia, przewyższająca 
kilkukrotnie wartość premii za rejestrację kotła kon-

densacyjnego jeszcze raz dobitnie pokazuje wagę 
jaką firma Viessmann przywiązuje do roli odnawial-
nych źródeł ciepła w ogrzewnictwie, w tym właśnie 
pomp ciepła.

Pompy ciepła objęte premią w Programie 
Instalator to:
Vitocal 060-A/161-A,
Vitocal 100-S/111-S/250-S,
Vitocal 200-S/222-S,
Vitocal 200-G/300-G,
Vitocal 222-G/242-G,
Vitocal 333-G/333-G NC/343-G,
Vitocal 300-A/350-A
Vitocal 200-A.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl 
infolinia serwisowa: 801 0 801 24

Prospekt        
aktywacyjny
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ły Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Vies-
smann byli zwolnieni z opłat. Ułatwieniem obecnie jest 
więc nie tylko zwolnienie z opłat, ale też uczestnictwo 
w wykładach… w domu przed własnym komputerem.
Szkolenia online będą się odbywać raz na 2 tyg.,  
w czwartek o 19.00, czyli porze dogodnej już prak-
tycznie dla każdego fachowca.
Więcej informacji można uzyskać mailowo na 
info@programinstalator.pl lub telefonicznie pod 
numerem 782 756 666

Wiedza potrzebna do uruchomień  
w teorii i praktyce

Webinaria mają na celu przekazanie wiedzy nt. pomp 
ciepła w sposób jak najbardziej przystępny, w zakre-
sie potrzebnym instalatorom do właściwego wyboru 
typu pompy ciepła, doboru jej wielkości i wykonania 
optymalnego układu grzewczego. Szkolenia z kolei 
praktyczne pozwolą każdemu uczestnikowi na wła-
snoręczne uruchomienie pompy ciepła na kotłowni 

szkoleniowej, wykonanie testów pracy i zaznajomie-
nie się z problemami montażowymi. 
Zakres szkolenia online obejmie m.in. tematykę:
• zasady działania pomp ciepła typu Split;
•program produkcji pomp ciepła typu Split;
• warunki stosowania w instalacjach nowych i mo-
dernizowanych i wytyczne dotyczące doboru pomp 
ciepła do takich instalacji;
• wymagania montażowe jednostki zewnętrznej  
i wewnętrznej;
• dobór elementów wyposażenia instalacji grzewczej 
z pompą ciepła zależnie od typu urządzenia wg wy-
tycznych projektowych firmy Viessmann;
• dobór i analiza pracy instalacji z pompami ciepła 
w bezpłatnym programie symulacyjnym do pomp 
ciepła Vito-WP;
• schematy hydrauliczne, dobór średnic rur w insta-
lacji w układach bezpośrednich i ze zbiornikiem bu-
forowym;
• czytanie schematów elektrycznych;
• automatyka pogodowa pomp ciepła – algorytm 

Pompa ciepła w Programie „Ciepło z Zimna”  
już od 17 850 zł brutto*

Akcja skierowana do klientów ostatecznych: „Ty 
kupujesz pompę ciepła w Programie, a my za-
montujemy i uruchomimy ją GRATIS. W standar-
dzie zapewniamy moduł Vitoconnect 100 OPTO1. 
Umożliwi Ci on nadzór i sterowanie instalacją 
grzewczą przez aplikację na Twoim smartfonie”.

Korzyści:
- gwarancja ceny wraz z montażem,
- praca nawet do -20°C,
- zdalne sterowanie ze smarfona,
- bezobsługowa praca,
- niskie koszty eksploatacji.

Promocyjne ceny zawierają:
- profesjonalne doradztwo,
- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
- uruchomienie przez profesjonalny serwis.
 
Sprzedaż, montaż i uruchomienie przeprowa-
dzone są przez wybrane Firmy Partnerskie Vies-
smann biorące udział w Programie „Ciepło z Zim-
na”. Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest 
wypełnienie formularza: kliknij

* Zawiera 8% VAT (dotyczy montażu jednostki ze-
wnętrznej na elewacji budynku)

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/cieplo-z-zimna.html?kl=FB&utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=CZZ
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