
СЕРІЯ NIBE S
Це частина вашого розумного будинку. Смарт технологія 
автоматично регулює клімат у вашому будинку, в той час 
як ви маєте повний доступ і контроль зі свого телефону чи 
планшету.

Максимум комфорту і мінімум споживання електроенергії, 
з любов’ю до природи.

Використовуючи Інтернет і myUplink ви завжди можете от-
римати актуальні дані про стан вашого теплового насосу та 
клімат у вашому помешканні. 

Ця опція  дає можливість легко контролювати всі систе-
ми в будинку: опалення, охолодження, вентиляція, гаряча 
вода, басейн тощо. 

Якщо у вашій системі виникають несподівані операційні 
проблеми, ви одразу отримуєте push-повідомлення або 
мейл для того, щоб швидко відреагувати. 

Для відновлення роботи достатньо просто перезавантажи-
ти.  

Це ефективний інструмент, що дає швидкий і простий кон-
троль над вашим тепловим насосом в будь-який час і з 
будь-якого місця.

Зрозуміла і проста система для моніторингу і контролю 
температури в помешканні, вироблення гарячої води для 
максимального комфорту.

Зберігає всі дані роботи системи, представлені у графічній 
формі – достатньо вибрати дату, місяць чи період. 

СУЧАСНО
MyUplink дозволяє дистанційно онов-
лювати ваше програмне забезпечен-
ня, щоб забезпечити вам  найвищу 
ефективність роботи системи та над-
сучасні можливості. 

Все що потрібно – прийняти оновлен-
ня в один клік.

ЕФЕКТИВНО
Вбудована опція WEATHER контролю по-
годи дозволяє вашому тепловому насо-
су пристосовувати свою роботу до інтер-
нет-прогнозу погоди. 

Особливо корисна функція при різких змі-
нах погоди. 

Розумний тепловий насос отримує прогноз 
і знає, коли буде змінюватись погода.  

Це дозволяє йому ефективно управляти 
температурою в будинку і забезпечувати 
вам стабільний комфорт.

ЕКОНОМНО
SMART PRICE – ця розумна опція дає 
вам можливість створити свій енер-
гоефективний план. 

Ви можете максимально використо-
вувати електроенергію з мережі, 
коли вона дешева (наприклад, нічний 
тариф), і використовувати власний 
виробіток з сонячної електростанції 
(наприклад в день) чи накопичену 
енергію, коли ціна в мережі висока.

ЗРУЧНО 
SMART WATER – одна з функцій, покликана 
до економного використання електроенер-
гії для нагріву води. 

Система запам’ятовує ваш графік – при-
йоми ванн, ранішні душі тощо, так що за-
безпечує потрібний обсяг води саме на 
пікові години використання і в ті дні, коли 
це потрібно, потім переходить в режим 
смарт-очікування. Жодних переплат.

Він працює – ви відпочиваєте!


