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NAGRODY:
POMPA CIEPŁA NIBE lub
SYSTEM FOTOWOLTAICZNY NIBE PV

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.szwedzkapromocja.pl/konkurs

WROCŁAW
13-15.04.2022

ŁÓDŹ
19-20.04.2022

BYDGOSZCZ
21-22.04.2022

POZNAŃ
25-27.04.2022

W kwietniu ruszamy w wyjątkową trasę NIBE ROADSHOW, podczas której zaprezentujemy nasze najnowsze urządzenia, 
opowiemy o nowych technologiach, a zespół najlepszych specjalistów z branży grzewczej poprowadzi specjalne 
prelekcje o systemach grzewczych i nie tylko. Spotkajmy się w jednym z czterech miast, które zaplanowaliśmy na naszej 
trasie. Sprawdź rozkład jazdy poniżej i zarejestruj się na wybrane wydarzenie.

NIBE ROADSHOW
Spotkajmy się na

KONKURS
40 LAT NIBE

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na www.szwedzkapromocja.pl/roadshow

Minęło 40 lat od wyprodukowania pierwszej pompy ciepła NIBE. Przez te wszystkie lata zbieraliśmy cenne 
doświadczenie i udoskonalaliśmy nasze produkty. Dzięki temu dziś NIBE cieszy się mianem lidera sprzedaży pomp 
ciepła nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jest to powód do świętowania!
Z tej okazji rozpędzamy się jeszcze bardziej, ruszamy w NIBE ROADSHOW i ogłaszamy…
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1. Każda osoba, która 
zajmuje się zawodowo 
wykonaniem instalacji 
grzewczych, może zostać 
instalatorem pomp cie-
pła. Branża pomp ciepła 
rozwija się bardzo dyna-
micznie, a to powoduje 
ciągłe potrzeby powięk-
szania bazy wykwalifiko-
wanych wykonawców. 

2. Do montażu urządzeń pracujących w oparciu 
o układ chłodniczy wymagane są odpowiednie 
uprawnienia. Podstawowe kwalifikacje to upraw-
nienia SEP. W zakresie tych uprawnień wymaga-
ne minimum to G1 – elektryczne, G2 – ciepłow-
nicze, a ostatnio także G3 – gazowe, gdyż coraz 
więcej pomp ciepła napełniane jest czynnikiem 
R290 (propan). Dodatkowo do montażu urządzeń 
chłodniczych wymagane są uprawnienia f-gazo-
we zgodnie z ustawą z 2015 r. Dodatkowo prowa-
dzone są szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE  
w zakresie pomp ciepła. Takie szkolenie można 
odbyć i zdać egzamin UDT lub Eucert w PORT PC. 

3. Do montażu pomp ciepła NIBE nie jest wymagane 
specjalne szkolenie, natomiast warto uczestniczyć 
w naszych szkoleniach, aby poznać szczegółowo 
urządzenia NIBE. Aktualny harmonogram szko-
leń dostępny na www.nibe.pl/wiedza/szkolenia.  
Na podstawowych szkoleniach technicznych 
każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się  
z naszymi rozwiązaniami technicznymi oraz może 
się przeszkolić z projektowania i planowania 

układów hydraulicznych do pomp NIBE. Drugi 
etap szkoleń to kursy zaawansowane II stopnia 
dla instalatorów, którzy ubiegają się o autoryza-
cję. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla każ-
dego wykonawcy, który chciałby samodzielnie  
uruchamiać pompy ciepła NIBE i zagwaranto-
wać poprawną pracę pompy ciepła. 

4. Na stronie internetowej NIBE znajdują się tyl-
ko autoryzowani instalatorzy, którzy posiadają 
odpowiednie uprawnienia i dodatkowo przeszli 
szkolenia NIBE w zakresie instalacji i uruchamia-
nia pomp ciepła. Autoryzowany instalator ma 
uprawnienia do wystawienia protokołu pierw-
szego uruchomienia oraz wydania karty gwa-
rancyjnej na pompę ciepła. Tylko autoryzowany 
instalator może uruchomić pompę ciepła NIBE.

5. Aby otrzymać certyfikat należy przejść procedu-
rę zgodnie z wytycznymi NIBE. Wymagania, jakie 
musi spełnić instalator do wydania certyfikatu, to:
- montaż minimum 3 pomp ciepła NIBE i urucho-
mienie przez serwis NIBE (w celu weryfikacji po-
prawności wykonania instalacji),
- odbycie szkolenia II stopnia i zaliczenie testu 
wiedzy,
- pozytywna opinia o wykonanych instalacjach 
wydana przez dział serwisu i menedżera pro-
duktu NIBE.
Po spełnieniu powyższych wymogów instalator 
może otrzymać certyfikat. 
Jeśli komuś nie udało się uzyskać certyfikatu za 
pierwszym razem, może wystąpić z wnioskiem 
ponownie po wprowadzeniu poprawek w wyko-
nanych do tej pory instalacjach. 

Odpowiedzi udzielił: adam minikowski
menedżer produktu ds. OZE, Nibe-Biawar Sp. z o.o.
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