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1. Aby instalować pom-
py ciepła, należy posia-
dać wiedzę z zakresu pra-
widłowego doboru oraz 
montażu pomp ciepła. 
Instalator powinien rów-
nież posiadać certyfikat 
f-gaz, poświadczający 
uprawnienia do montażu 
pomp ciepła typu split. 
Jednym słowem, po od-

byciu odpowiednich szkoleń i nabyciu uprawnień 
każdy może zostać instalatorem pomp ciepła.

2. Przede wszystkim należy znać podstawy 
z zakresu hydrauliki i elektryki oraz posiadać 
uprawnienia (f-gaz i SEP). warto również poznać 
produkt, jego zalety i sposób montażu. Taką prak-
tyczną wiedzę można zdobyć na szkoleniach pro-
duktowo-technicznych organizowanych przez 
Immergas Polska. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia pro-
duktowego.
 
3. warto odbyć szkolenie bezpośrednio u pro-
ducenta, bo tam można zdobyć najwięcej infor-
macji o danym produkcie. Nasze szkolenie to po-
łączenie teorii z praktyką, tak więc udział w nich 
może przynieść dodatkową wiedzę i umiejętności.  
Immergas jednak nie wymaga odbycia szko-
lenia przed wykonaniem pierwszej instalacji 
z pompą ciepła. Natomiast samo uruchomienie 
pompy ciepła jest wykonywane przez firmy posia-
dające ważną umowę serwisową z Immergas i tyl-
ko takie pompy są objęte ochroną gwarancyjną.  

Serwisant sprawdza poprawność wykonania in-
stalacji. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
błędów montażowych, serwis ma prawo do nie-
podpisania karty gwarancyjnej, a tym samym 
nie udzielenia gwarancji na urządzenie. Jest to 
zabezpieczenie urządzenia przez producenta 
przed awarią spowodowaną błędnym jej zamon-
towaniem. ważnym jest podkreślenie faktu, że to  
Immergas Polska jest gwarantem sprzeda-
nych i uruchomionych urządzeń.

4. Takie tytuły producenci najczęściej nadają in-
stalatorom, którzy odbyli odpowiednie szkolenia 
produktowe, wykonali określoną liczbę instala-
cji na produktach producenta. Tak również jest  
w przypadku Immergas. My posługujemy się ty-
tułem Partner OZE. warto zauważyć, że otrzyma-
nie tego tytułu to nie tylko obowiązki, ale również 
przywileje, jak specjalne promocje, dodatkowe 
bonusy, czy dostęp do informacji czy szkoleń. 

5. Immergas Polska stosuje podział klientów  
w zależności od profilu prowadzenia działalno-
ści oraz posiadanych uprawnień na instalato-
rów oraz serwisantów pomp ciepła. Istnieją 
firmy, które świadczą usługi zarówno z zakresu 
montażu, jak i serwisowania. Podstawą do uzy-
skania uprawnień do serwisowania pomp ciepła 
Immergas jest posiadanie przez firmę certyfika-
tu f-gazowego, uczestnictwo w szkoleniu ser-
wisowym oraz podpisanie umowy. Jeśli usługi 
świadczone przez serwis nie spełniają określo-
nych wymagań, Immergas ma prawo do rozwią-
zania takiej umowy, ale w praktyce zdarza się  
to dość rzadko. 
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