
IT’S IN OUR NATURE

Seire ja juhtimine interneti teel 
NIBE UPLINK

• Energiatarbimise kiire ja lihtne kaugseire ja juhtimine.

• Standardvarustus enamusele NIBE soojuspumpadele, 
mida saab ühendada vesiküttesüsteemiga.

• Lihtsam elu tänu nutikale tehnoloogiale.

NIBE Uplink – nutikas tehnoloogia, mis võimaldab 
sõltumata asukohast juhtida maja sisekliimat ja 
hoida küttekulud kontrolli all.

Küttesüsteem muutub targa kodu oluliseks kompo-
nendiks, kui võimaldada ka teistel seadmetel  
NIBE Uplinkiga suhelda. 

NIBE Uplink annab kiirülevaate küttesüsteemist 
ja selle hetkeolekust. Tarbides kütteenergiat vaid 
siis, kui see on tegelikult vajalik, loote oma kodus 
täiusliku sisekliima, hoides samal ajal energiakulud 
madalal.

• IFTTT   Veebipõhine teenus seadmete 
ühendamiseks

• Smart Price Reguleerib soojuspumba tööd 
Adaption vastavalt elektribörsi hinnale

Apple, Apple logo ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s 
ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusekeskkond.
Google Play ja Android on Google Inc. kaubamärgid.

NIBE.EE
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NIBE UPLINK tooteinfo 
Paigaldamine
Enne NIBE Uplink kasutuselevõttu tuleb pai-
galdada soojuspump ja seadistada vastavalt 
paigaldusjuhendis olevale infole. 

Lisainformatsiooni leiate veebilehelt:  
http://www.nibeuplink.com

Rakendusega NIBE Uplink ühendamisel 
toimub internetiühenduse kaudu andmee-
dastus.

Nõuded
NIBE Uplinki kasutamiseks on vaja järgmist.

• Ühilduv süsteem – külastage www.nibeuplink.com

• Võrgukaabel Cat.5e UTP (otsekaabel, isa-isa), juhtmega 
võrguühendus.

• Internetiühendus (lairiba).

• JavaScripti toega veebibrauser. Kasutades Internet Explorerit 
peab IE versioon olema 7 või hilisem. Lugege veebibrauseris 
abifaili.

Teenuste tase Baastasand Kõrgtasand 1)

Monitoorimine X X

Häired X X

Ajalugu2) X X

Laiendatud ajalugu3) X

Seadistuste muutmine4) X

1) Need funktsioonid on saadaval kõrgtasandil. 2) Ajalugu tähendab piiratud parameetrite ühe kuu ajalugu 
sõltuvalt konkreetsest paigaldisest. 3) Laiendatud ajalugu tähendab kuni kahe aasta ajalugu veel 30-le 
parameetrile, sõltub konkreetsest paigaldisest. 4) Seadistuste muutmine võimaldab täieliku ligipääsu 
menüüdele “SISEKLIIMA”, “SOE TARBEVESI” ja “SOOJUSPUMP” (välja arvatud mõned alammenüüd 
nagu “Kellaaeg & kuupäev”, “Minu ikoonid” ja “SMS”).

Tulevikule mõeldes 
Kliendile suurima mugavuse tagamiseks optimeerib NIBE oma 
toodete efektiivsust, lähtudes kogu süsteemist kui tervikust. 
Seetõttu on tootmises seadmed, mis on nutikad ja kõrge 
efektiivsusega, võimaldades kütta, jahutada, ventileerida ja 
tagada Teie kodu sooja tarbevee vajadus. Looduses peituva 
soojusenergia kasutamine võimaldab luua suurepärase koduse 
sisekliima võimalikult vähese keskkonnamõjuga.

It’s in our nature.


