
NoviNka

NiBE Uplink™ 
vzdálená správa a kontrola tepelného čerpadla  

NiBE Uplink™ 
Svoboda - kdekoliv, kdykoliv

Pomocí internetu a zařízení NiBE Uplink získáte rychlý a 
okamžitý přehled a informace o stavu tepelného čerpadla a 
vytápění domu. Budete mít perfektní přehled, který vám umožní 
sledovat a ovládat vytápění a ohřev teplé vody. Dojde-li k selhání 
funkce systému, obdržíte varovnou zprávu na e-mail, díky které 
budete moci rychle reagovat.

NiBE Uplink dále nabízí příležitost ovládat klima ve vašem domě 
bez ohledu na to, kde se nacházíte. Nazýváme to svoboda NiBE

1) wvyrobeno později, než v den 150-2012 

Společnost NIBE uvádí na trh nový efektivní nástroj, který 
umožňuje rychlou a snadnou správu Vašeho tepelného čerpadla 
- ať jste kdekoliv.

Poskytuje výhodu vzdálené kontroly mnoha funkcí najednou ve 
stejný čas.

Prostřednictvím internetu nabízí okamžitý přehled např. o 
teplotě a aktuálním stavu tepelného čerpadla.

Jasný a jednoduchý způsob kontroly a ovládání vnitřní teploty a 
teploty vody pro maximální komfort.

V mimořádném případě selhání funkce obdržíte zprávu přímo na 
svůj email, díky čemuž můžete reagovat v co nejrychlejším čase. 

NIBE Uplink je kompatibilní se zařízením NIBE F13451).

vlastnosti produktu NiBE Uplink™
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Technické údaje 
NiBE Uplink™

Instalace
Dříve, než začnete používat zařízení NiBE Uplink, musí být 
výrobek instalován a nastaven v souladu s pokyny v instalační 
příručce vašeho tepelného čerpadla. Navštivte odkaz http://
www.nibeuplink.com, kde jsou uvedeny další informace. Po 
připojení k zařízení NiBE Uplink dojde k přenosu potřebných dat 
z internetu.

Rozsah služeb
Prostřednictvím NiBE Uplink získáte přístup k různým úrovním 
služeb. Bezplatnou úroveň Basic a úroveň Premium, ve které lze 
zvolit různé rozšířené služby za pevně stanovené roční předplatné 
(výše předplatného se liší v závislosti na vybraných funkcích).

Požadavky
Funkce zařízení NiBE Uplink vyžaduje následující požadavky:
• kompatibilní systém - NiBE F1345 s datem výroby později 

než den 150-2012.
• Síťový kabel Cat.5e UTP (přímý, zástrčka - zástrčka), síťová 

komunikace po kabelu.
• Připojení k internetu (širokopásmové).
• Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript. Používáte-li 

internet Explorer, musí být verze 7 nebo vyšší. Přečtěte si 
soubor nápovědy svého webového prohlížeče.

Úroveň služeb Basic Premium1)

kontrola X X

Upozorňování X X

Historie2) X X

Rozšířená historie3) X

Změna nastavení4) X

1) Tyto funkce jsou dostupné v úrovni Premium.
2) Historie znamená 1-měsíční historii s omezeným počtem parametrů v závislosti  
 na instalaci, viz podrobnější informace na straně 7.
3) Rozšířená historie znamená historii od připojení k NiBE Uplink a dalších 30  
 parametrů v závislosti na instalaci, viz podrobnější informace na straně 7.
4) Změna nastavení znamená v principu plný přístup do nabídky ”vNiTŘNÍ kLiMa”,  
 ”TEPLÁ voDa” a ”TEPELNÉ ČERPaDLo” (s výjimkou některých podnabídek,  
 jako např. ”čas a datum”, ”moje ikony” a ”sms”).

Můj systém
STav
Přehled: Zobrazuje přehled stavu vybraného systému.
Zobrazuje například teploty, provozní stav a různá hlášení týka-
jící se systému. 

SERviSNÍ iNFoRMaCE
Zobrazuje vybrané informace z nabídky “iNFo” (množství infor-
mací se liší v závislosti na systému).

ZMěNa NaSTavENÍ
Tato volba vyžaduje službu Premium. Zde je možné změnit 
nastavení v nabídkách “vNiTŘNÍ kLiMa”, “TEPLÁ voDa” a 
“TEPELNÉ ČERPaDLo” (s výjimkou některých podnabídek, jako 
např. “čas a datum”, “moje ikony” a “sms”).

HiSToRiE
Zobrazuje historii ve formě diagramů pro stav a teplotní čidlo 
systému.

UPoZoRNěNÍ
Zobrazuje informace a návrh činností v případě varování a his-
torii varovných hlášení.

PREMiUM
Umožňuje přihlášení různých funkcí z nabídky úrovně 
služeb Premium a zobrazuje současný stav a historii nákupu 
předplatného.

MožNoSTi
Nabízí následující možnosti:
- Přizpůsobit podobu přehledu (strana, kterou vidíte jako první  
 po vstupu do systému).
- Upravovat systémový profil (jméno a adresa systému).
- Zabezpečení (umožňuje ostatním účtům NiBE Uplink spravovat  
 a/nebo kontrolovat váš systém).

PoDPoRa
Umožňuje stahovat příručky a nejnovější software pro váš sys-
tém.

Můj systém: tato strana zobrazuje informace o systému.
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