
 

 

Informacja o zakresie obowiązków Właściciela/ Użytkownika budynku 
Warunki umożliwiające montaż zestawu Falownika i pomp ciepła ( z modułem GSM)na budynku: 

 

 budynek mieszkalny oddany do użytkowania,  

 dobry stan techniczny dachu,  

 wolna powierzchnia wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń (przestrzeń montażowa oraz 
przestrzeń do wprowadzenia urządzeń do miejsca montażu. 

 
Zakres prac do wykonania przez właścicieli budynków wyposażanego w instalację Falownika i pomp ciepła 

( z modułem GSM):  warunkujący prawidłowe wykonanie i uruchomienie systemu .  

 

a w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych  

do montażu zestawów  Falownika i pomp ciepła (zbiornika i modułu GSM):  

 zapewnienie króćca do podłączenia zimnej wody w pomieszczeniu w którym będzie zainstalowana pompa 

 - zapewnienie króćca do podłączenia c.w.u w pomieszczeniu w którym będzie zainstalowana pompa  

 - zapewnienie minimum pojedynczego gniazda 230v w pomieszczeniu w którym będzie zainstalowana pompa ciepła 

 - zapewnienia miejsca odprowadzenia skroplin (kratka kanalizacji , króciec kanalizacji lub inne wg ustaleń 

 podłączenie dolnej wężownicy pompy ciepła do instalacji co. [ piec] 

 Właściciel posiada sprawne uziemienie instalacji elektrycznej. 
 instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie  

pompy ciepła GALMET BASIC 270 i modułu GSM 

 została doprowadzona do  pomieszczenia,  instalacja elektryczna  YDY 3x2,5mm2 ,  

 w pomieszczeniu Falownika , w którym zakończone jest 1x gniazdem elektrycznym 220V  

do zasilania  modułu GSM  

 w pomieszczeniu Pompy ciepła Basic 270 , w którym zakończone jest 2x gniazda elektryczne 220V 

do zasilania Pompy ciepła i pompy co.  oraz 1x gniazda elektryczne 220V dla modułu GSM  

 

b do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących  

  pomieszczenie przeznaczone do montażu pompy ciepła   

 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni [ min 2x2m ] i wysokości pomieszczenia [h=2,2m] 

 -wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany pompy ciepła   

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,  

 

Prace montażowe będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonawczym. Dodatkowo na kilka 

dni przed montażem Użytkownicy zostaną poinformowani przez Wykonawcę telefonicznie lub osobiście o 

terminie montażu instalacji.  

Montaże poprzedzone będą wizytą na obiekcie osoby uprawnionej do sporządzenia uzgodnień projektowych 

(konieczna obecność właściciela obiektu lub osoby upoważnionej).  

Do dnia montażu zestawu  należy wykonać wszelkie w/w oraz ustalone z osobą wizytującą obiekt prace, co jest 

warunkiem montażu zestawu 

WŁAŚCICIEL OŚWIADCZA , ŻE INSTALACJA ELEKTRYCZNA JEST WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 I SPRAWNA. 

 

                                                                                                                 Przyjąłem do wiadomości i akceptuję 
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            Data i podpis Właściciela/Użytkownika  


