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Odpowiedzi udzielił: Michał GąsiOrek
menedżer ds. pomp ciepła, hewalex sp. z o.o. sp.k.

1. w myśl zasady „dla chcącego nic trudnego” 
– tak. To, czy będzie to łatwiejszym, czy trud-
niejszym zadaniem będzie zależało od kwalifi-
kacji i umiejętności fachowca, a także od typu  
i konstrukcji pompy ciepła. Przykładowo montaż 
pompy ciepła powietrze/woda pod względem hy-
draulicznym nie powinien stanowić problemu dla 
instalatora tradycyjnych kotłowni. Trudniejszym 
zagadnieniem będzie prowadzenie prac w ukła-
dzie chłodniczym pomp ciepła typu split. To wy-
maga od instalatora kotłowni, nabycia nowych 
umiejętności, a także kwalifikacji zawodowych. 
Dla niektórych może to stanowić przeszkodę  
w „przebranżowieniu”. Nie będzie to problemem 
w przypadku pomp ciepła z hermetycznym ukła-
dem np. typu monoblok.

2. Pompa ciepła jest urządzeniem złożonym,  
a jej montaż łączy ze sobą m.in. wiedzę z zakresu 
elektryki, automatyki, hydrauliki i chłodnictwa. 
Nierzadko okazuje się, że czynności związane  
z montażem i serwisem pompy ciepła nie wyko-
nuje jedna osoba, a oddzielnie hydraulik, elek-
tryk, czy automatyk. 
Oczywiście można połączyć te umiejętności,  
co jest wskazane dla kompleksowej, sprawnej 
i wysokiej jakości realizacji inwestycji. wymaga 
to jednak uzyskania szeregu kwalifikacji zawo-
dowych. Należą do nich tzw. uprawnienia elek-
tryczne (SEP) czy chłodnicze (F-gaz np. dla prac 
przy pompach ciepła typu split). Dopełnienie zdo-
bytej wiedzy może zapewnić szkolenie EUCERT. 
Efektem jego ukończenia jest uzyskanie certyfi-
katu, który zaświadcza o zdobyciu wiedzy na po-
ziomie europejskim.

Hewalex prowadzi regularne szkolenia mon-
tażowe oraz serwisowe dotyczące oferowanych 
pomp ciepła. Nasze urządzenia może monto-
wać osoba posiadająca aktualne uprawnie-
nia elektryczne o mocy do 1 kV. Gwarancja na 
urządzenie zostanie zachowania, o ile mon-
taż zostanie zrealizowany zgodnie z wytycz-
nymi montażowymi zawartymi w dokumen-
tacji technicznej. 
Oczywiście honorujemy certyfikat EUCERT.  
Instalatorów, którzy ukończyli szkolenia w ośrod-
kach konkurencyjnych producentów, zachęca-
my mimo wszystko do odbycia szkolenia w He-
walex. Jest to okazja do zapoznania się cechami 
naszych urządzeń istotnymi podczas ich monta-
żu, uruchamiania i serwisowania.

4. Osoby polecane przez Hewalex przede wszyst-
kim ukończyły szkolenie montażowe, a niejedno-
krotnie również szkolenie serwisowe przeprowa-
dzane w siedzibie firmy. Dodatkowo instalatorzy 
wykonali wiele bezbłędnie działających instala-
cji, co przekłada się na pozytywną ocenę firmy 
na rynku lokalnym. 

5. Niestety tak. 
Firma instalacyjna niepo-
stępująca zgodnie z wy-
tycznymi, nawet mimo 
ukończonego szkolenia 
montażowego, może 
utracić ważność certy-
fikatów i nie będzie po-
lecana do dalszych reali- 
zacji.
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