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IT’S IN OUR NATURE NIBE.RO

Accesorii Smart Home pentru
noua serie NIBE S

Maxim confort și consum minim de energie,  și 
faci o favoare naturii în același timp.

Noile accesorii inteligente vă oferă și mai mult 
precizie și confort, cameră cu cameră.

Accesoriile wireless NIBE vă ajută să profitați la 
maximum din seria S. Oportunități de a vă 
îmbunătăți confortul interior potrivit nevoile tale 
consumând în același timp mai puțină energie.

Dacă aveți o pompă de căldură NIBE conectată, 
puteți controla și monitoriza sistemul folosind 
myUplink.

Accesoriile sunt unități mici, care sunt ușor 
montat pe perete și se conecteaza la NIBE S in 
mod nativ. Vă puteți așeza și relaxa în timp ce 
instalația dvs. de încălzire reglează automat 
temperatura, umiditatea și CO2 sau poți sa le 
reglezi manual pentru a se potrivi nevoilor dvs.

Ÿ Vă ajută să obțineți temperatura interioară 
perfectă cameră cu cameră.

Ÿ O parte din casa ta inteligentă de economisire a 
energiei în combinație cu o pompă de căldură / 
modul interior seria NIBE S.

Ÿ Vă permite să reglați temperatura, umiditatea și 
CO2 pentru confort maxim și consum de energie 
minima.
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Creati climatul
interior perfect

ZONE

FUNCTIONAREA
ZONELOR
CLMATICE

Zona 3

Zona 1

Zona 2

THS 10

THS 10

THS 10

THS 10

Sistem climatic 1 (casa)

Sistem climatic 2 (garaj)

In schema alaturata sunt doua 
sisteme climatice: sistemul1 cu 
doua zone climatice si sistemul 2 cu 
o zona climatica.

Sistemul climatic 1 este format din 
incalzire prin pardoseala cu doua 
zone. 

Zonele 1 si 2 sunt controlate de 
senzorii HTS10, care permit pompei 
de caldura controlarea eficienta 
individual.

Zona 3 este formata dintr-un circuit 
cu radiatoare, iar senzorul HTS10 
prezent aici, la fel poate controla si 
trimite informatii catre pompa de 
caldura in mod wireless.

Împărțirea casei dvs. în sisteme și zone climatice este baza 
pentru realizarea climatului interior perfect cu ajutorul 
accesoriilor inteligente. 

Începeți prin a lua în considerare necesitățile de încălzire, 
umiditate și calitate a aerului și cum diferă de la etaj la etaj și 
de la cameră la cameră.

Când vă conectați accesoriile inteligente la instalare, urmați 
un ghid pentru crearea și denumirea sistemele și zonele dvs. 
climatice. Puteți avea până la opt sisteme climatice, fiecare 
conținând un număr de zone. 

Dacă parterul dvs. este în plan deschis, cu o bucătărie și 
sufragerie, puteți defini două până la trei zone, fiecare dintre 
ele conținând una sau mai multe accesorii inteligente.

De exemplu, dacă casa dvs. are subsol / parter / etaj, puteți 
decide să faceți fiecare nivel o zona climatică. 

CLMATICE
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Pentru a ne menţine poziţia la nivelul cel mai înalt în ceea ce privește 
tehnologia pompelor de căldură, noi continuăm să dezvoltăm soluţii 
inteligente care pot fi conectate, să identificăm nevoi și să creăm 
oportunităţi pentru locul potrivit și la momentul potrivit. 

Este din ce în ce mai ușor să te conectezi |a pompele de căldură din 
prezent. în viitor, va fi posibilă combinarea surselor de energie existente cu 
cele noi, în scopul creării de diverse variante de sisteme.

Intr-o casă inteligentă, conexiunea wi-fi este o opţiune standard. în mod 
automat, acest lucru se aplică și în cazul noilor noastre pompe de căldură 
care nu mai au nevoie de conectare prin cablu.

Și, prin tot ceea ce facem, noi dovedim că viitorul e la îndemâna noastră.

Una dintre realizările majore din prezent este îmbunătăţirea comunicării 
dintre utilizator și instalator. Astfel, instalatorii pot mult mai ușor, mai rapid 
și mai eficient să depaneze de la distanţă pompele noastre de căldură. 
Acum este mult mai simplu de diagnosticat defecţiunile, fără a fi nevoie 
neapărat să te afli lângă pompele de căldură. 

Având în vedere dezvoltarea tehnologică continuă, ne întrebăm oare ce 
vom mai putea conecta la pompa noastră de căldură peste 10 ani. Dar, 
indiferent de răspuns, trebuie să ne asigurăm că avem capacitatea de 
producţie necesară. 
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Conectati-va la viitor prin
myUplink
Aplicatia myUplink va permite sa controlati pompa dvs inteligenta
direct de pe telefon

Simplitatea și claritatea au fost principiile de 
bază pentru dezvoltarea aplicaţiei myUplink. 

Cu ajutorul noii interfeţe simple, cu design 
modern, scandinav, puteţi accesa informaţii 
despre pompa dumneavoastră de căldură în 
timp real și puteţi supraveghea instalaţia direct 
de pe telefonul mobil sau de pe tabletă, având 
astfel posibilitatea de a verifica dacă pompa 
dumneavoastră funcţionează fără probleme. 

Funcţia Smart Price Adaption, de monitorizare, 
actualizările de sistem, alertele și funcţia de 
control meteo sunt incluse standard

Odată cu lansarea noii game NIBE S, a apărut și 
noua aplicaţie myUplink, cheia către casa 
dumneavoastră inteligentă și către un viitor 
"conectat".

Astfel, veţi putea accesa instantaneu 
informaţiile de care aveţi nevoie, fără a fi nevoiţi 
să căutaţi în cadrul meniului. 

Abonamentul premium vă permite să 
controlaţi și să reglaţi cu ușurinţă setările 
pompei dumneavoastră de căldură, oriunde v-
aţi afla. 
Abonamentul premium este de asemenea 
necesar pentru serviciile IFTTT și de asistenţă / 
comandă vocală.

Având posibilitatea de a controla temperatura 
apei calde și a temperaturii din interiorul casei 
dumneavoastră, apl icaţia vă ajută, de 
asemenea, să reduceţi consumul de energie.

Pompa dumneavoastră de căldură este 
prietenoasă atât cu mediul înconjurător, cat șl 
cu portofelul dumneavoastră.

MyUplink este o componentă importantă a 
produselor noastre șl va fi îmbunătăţită cu noi 
funcţii care au rolul de a crește confortul și de a 
reduce consumul de energie.

Utilizarea pompei de căldură este acum mai 
simplă ca niciodată.
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