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Odpowiedzi udzielił: Marek SobierajSki
kierownik koordynator sprzedaży OZE, „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K

1. Oczywiście, że TAK. Jeżeli chodzi o sam mon-
taż pompy ciepła w instalacji grzewczej , to naj-
częściej każdy instalator zna zasady takiego mon-
tażu i ma sporą wiedzę o tych źródłach ciepła. 
Pozostaje kwestia indywidualnych wymogów da-
nego producenta odnośnie montażu jego pomp 
ciepła, ale to już jest po naszej stronie, czyli fir-
my Galmet.

2. Tu warto rozgraniczyć specjalizację instalato-
rów pomp ciepła. w firmie Galmet instalatorzy 
zainteresowani montażem pomp ciepła naszej 
marki muszą posiadać odpowiednią wiedzę hy-
drauliczną. Serwis jednak wiąże się już z wymo-
giem posiadania posiadania nie tylko wiedzy, ale 
też uprawnień elektrycznych i f-gazowych. Mile 
widziane i bardzo pomocne jest także doświad-
czenie w pracy o tym charakterze.
Szkolenia w zakresie montażu są organizowane 
w fabryce i w terenie, po ukończeniu zaś szko-
lenia instalator otrzymuje certyfikat na montaż 
pomp ciepła Galmet.
w przypadku szkoleń dla serwisantów, te są or-
ganizowane w fabryce, oczywiście bezpłatnie. 
Instalator taki ma status licencjonowanego in-
stalatora pomp ciepła.

3. Odnośnie naszej polityki wydawania certyfi-
katów na montaż pomp ciepła, jest możliwość 
przyznania go na podstawie certyfikatu/za-
świadczenia o odbyciu szkolenia u innego pro-
ducenta lub certyfikatu wydanego przez PORT 
PC, oczywiście po weryfikacji instalatora, naj-
częściej na zasadzie spotkania i rozmowy kwa-
lifikacyjnej.

4. Status Instalatora certyfikowanego Galmet 
oznacza, że ma on uprawnienia do montażu 
pomp ciepła, a Instalatora licencjonowanego do 
montażu/serwisu/sprzedaży.

5. Tak. Były przypadki, że na szkoleniach po-
jawiały się osoby bez uprawnień, doświadcze-
nia i nawet wymaganej wiedzy. wprowadzili-
śmy więc wstępną ankietę weryfikującą i to… 
załatwiło sprawę.
Rynek sam także w pewien sposób weryfikuje 
predyspozycje i umiejętności instalatorów. Przy 
odbiorach i uruchomieniach następuje praktycz-
na weryfikacja wykonania instalacji – tu wła-
śnie zdarzyło się nam anulowanie certyfikatu 
za błędne wykonanie i niezastosowanie się do 
wytycznych. Były to jednak wyjątki na począt-
ku naszej przygody zawodowej z pompami cie-
pła. Obecnie staramy się wspólnie z grupą na-
szych instalatorów i serwisantów utrzymywać 
wysoki poziom w całkowitej obsłudze docelo-
wego klienta.
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