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1. Bardzo szybko rosnący popyt na pompy ciepła 
powoduje, że praktycznie każdego dnia na ryn-
ku pojawiają się nowe urządzenia, które z jednej 
strony są coraz bardziej skomplikowane w budo-
wie, a z drugiej strony coraz prostsze w monta-
żu. Jednak mimo starań producentów z pompa-
mi ciepła nie można postępować tak, jak to do 
tej pory robili mniej świadomi instalatorzy, czy-
li damy większą moc, silniejszą pompę obiego-
wą i „se poradzi...”. w przypadku nawet najprost-
szych w montażu pomp ciepła monoblokowych 
instalator musi być świadomy, co to są przepływy 
w instalacji i jaki wpływ mają one na poprawną 
pracę instalacji. Przeglądając tematy na forach 
internetowych czy na facebook-u, śmiem twier-
dzić, że 95% opisanych problemów wynika wła-
śnie z tego, że instalatorzy jedyne prawo hydrau-
liki jakie znają to te, że „woda nie głupia i drogę 
znajdzie”, zapominając o tym, że „woda jest le-
niwa i płynie zawsze tam, gdzie jej łatwiej, a nie, 
gdzie my chcemy”.

2 i 4. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku Viessmann proponuje instalatorom bogatą 
ofertę szkoleniową. Podzielona jest ona zarów-
no pod względem typów urządzeń, jak również 
i poziomu wiedzy czy zakresu prac wykonywa-
nych przez instalatora/serwisanta.
Każdy może wybrać interesujący go temat i za-
kres, a pracownicy firmy pomogą mu niezależnie 
od poziomu, z jakiego startuje. Do dyspozycji za-
interesowanych jest dedykowana strona www.
viessmann-szkolenia.pl, na której można zapo-
znać się z ofertą szkoleniową, a także znaleźć 
harmonogram szkoleń i dokonać rejestracji na 

nie. Pierwszym etapem są szkolenia z zakresu 
doboru i montażu pomp ciepła (z podziałem na 
pompy solankowe, splity czy też pompy mono-
blokowe). warunkiem uczestnictwa w szkoleniu 
jest posiadanie odpowiednich świadectw kwa-
lifikacji, a w przypadku pomp ciepła typu split 
dodatkowo uprawnień f-gaz. Po zakończonym 
szkoleniu instalator ma wiedzę z zakresu pro-
gramu produkcji i funkcjonalności urządzeń po-
zwalające mu przygotować kompleksową ofer-
tę i dokonać montażu urządzenia. 
Do dyspozycji instalatorów, już w terenie po-
zostają inżynierowie OZE, którzy służą pomo-
cą przy pierwszych montażach (od przygoto-
wania oferty aż po konsultacje przy montażu). 
współpracując z firmą monterską, mogą pod-
nosić jej poziom wiedzy, tak by mogła ona sa-
modzielnie dokonywać pierwszych uruchomień, 
a z czasem przejęć opiekę serwisową nad za-
montowanymi urządzeniami.
Viessmann uruchomił także kanał obsługi 
klienta – ViContakt. Każdy klient, wchodząc 
na naszą stronę główną www.viessmann.pl 
i wciskając ikonkę te-
lefonu, może zostawić 
kontakt do siebie. Nasi 
pracownicy oddzwonią, 
wypytają o szczegóły,  
a następnie przekażą za-
pytanie do firmy w okoli-
cy klienta, która przygo-
tuje kompleksową ofertę 
na sprzedaż, montaż  
i późniejszą opiekę ser-
wisową. 
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