
NIBE.FIIT’S IN OUR NATURE

• Kodin keskeisten LVI-laitteiden hallinta 
ohjauspaneelista tai sovelluksesta.

• Selkeä, helppokäyttöinen näkymä, kaikille  
laitteille samasta paikasta.

• Kaikki laitteet yhdestä paikasta, yhdeltä  
toimijalta. 

• NIBETURVA koko järjestelmälle.

– LÄMMITYS, KÄYTTÖVESI, ILMANVAIHTO, AURINKOSÄHKÖ –

NIBEN AVULLA  
HALLITSET KÄTEVÄSTI KOTIASI 

Me NIBEllä haluamme arkesi sujuvan mukavasti 
ja vaivattomasti. Unohda siis erilaiset sovellukset, 
kadonneet ohjekirjat, hukkuneet kaukosäätimet ja 
monimutkaiset ohjauspaneelit. 

Kun liität NIBE lämpöpumppuusi* kodissasi  
tarvitsemasi LVI-laitteet NIBEn valikoimasta ja 
liität lämpöpumppusi nettiin, saat mahdollisuuden 
valvoa ja halutessasi ohjata koko LVI-järjestelmääsi 
kätevästi esim. älypuhelimestasi, yhdestä ainoasta 
sovelluksesta. Lisäksi voit tietenkin ohjata koko 
järjestelmää myös lämpöpumpusta sekä huone- 
yksiköstä yhdellä tutulla käyttöliittymällä.

Lisäksi saat koko lämmitysjärjestelmällesi kuuden 
vuoden NIBETURVAN rekisteröimällä uuden 
lämpöpumppusi. 

*) Kaikki muut mallit, paitsi NIBE Split, F1126/F1226



Kaikki tämä on mahdollista NIBEn kanssa

Aurinkosähkö
Auringon säteet kannattaa ottaa talteen ja aurinko- 
sähkö käyttää vaikkapa käyttöveden lämmitystä, 
lämmitystä tai viilennystä varten. Voit seurata  
aurinkosähkön tuottoa reaaliajassa etänä 
myUplink/NIBE Uplink -palvelusta tai lämpöpump-
pusi ohjauspaneelista.

Lämmitys ja käyttövesi
Koti ja käyttövesi lämpiää NIBE maa- tai ilma-vesi- 
lämpöpumpulla ekologisesti ja taloudellisesti.  
Automatiikka huolehtii mukavuudestasi, jota voit 
vielä hienosäätää tai muuttaa selkeästä käyttä-
jäystävällisestä ohjauspaneelista tai halutessasi 
myUplink/NIBE Uplink -palvelusta.



Kaikki tämä on mahdollista NIBEn kanssa

Viilennys
Viilennys tuo helpotusta kesähelteisiin. 
Maalämpöpumppu ottaa viileyden maasta,  
ilma-vesilämpöpumppu tuottaa viileää tehok-
kaasti kompressorilla. Viilennystäkin valvot ja 
ohjaat* kätevästi myUplink/NIBE Uplink - 
palvelusta.

* Valvonta vakiona, ohjaus lisävarusteen PCS44 kanssa

Ilmanvaihto
NIBE ilmanvaihtokoneet huolehtivat kotisi 
sisäilman terveellisyydestä, samalla kun ottavat 
talteen lämpöenergiaa poistoilmasta. Myös 
ilmanvaihdon määrää voit hallita lämpöpum-
pun paneelista tai etänä myUplink/NIBE Uplink 
-palvelusta.
NIBE poistoilmalämpöpumpuissa ilmanvaihto 
on kokonaisuudessa jo mukana.
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6
VUODEN

NIBETURVA

Lämpöpumppu tuo lämmityskustan-
nuksiisi selvää säätöä heti. Lisää voit 
säästää ottamalla käyttöön Smart 
Price Adaption pörssisähköohjauk-
sen, jolloin lämpöpumppu ottaa huo-
mioon myös sähkön tuntihinnat. 

Saat koko lämmitysjärjestelmällesi 
kuuden vuoden NIBETURVAN, rekis-
teröimällä uuden lämpöpumppusi.

NIBE Uplink ja myUplink  -palvelut mahdollistavat 
sinulle kotisi NIBE LVI-laitteiden etävalvonnan ja 
halutessasi myös etäohjauksen. Sinun tarvitsee 
vain yhdistää lämpöpumppusi nettiin ja ottaa 
palvelu käyttöön. Samalla voit halutessasi ottaa 
käyttöön Smart Price Adaption pörssisähköohjauk-
sen ja sääennusteen huomioimisen (myUplink).

NIBE Uplink on vakiona kaikissa F -sarjan maaläm-
pö- ja poistoilmalämpöpumpuissa (poislukien 
F1126/F1226).

myUplink on vakiona kaikissa S-sarjan lämpö-
pumppukokonaisuuksissa. S-sarjan maalämpö-
pumpuissa ja ilma-vesilämpöjärjestelmien sisäyk-
siköissä on myös sisäänrakennettu Wifi vakiona, 
joten yhdistäminen verkkoon käy käden kääntees-
sä.

Miksi NIBE on fiksu valinta?

Perustasolla käytössä on Smart Price Adaption 
pörssiohjaus, ohjelmistopäivitykset, valvonta, häly-
tykset ja sääennusteen huomioiminen (myUplink). 
NIBE Uplink- ja myUplink palvelun perustaso on 
maksuton. 

Premium Hallinta -tasolla voi ohjata järjestelmää 
ja muuttaa esim. lämpötiloja ja käynnistää loma- 
ajan asetuksen. Muuten toiminnot ovat samat kuin 
perustasolla. Premium-taso maksaa n. 25 €/v.

Premium Historia -tasolla käytössä on perusta-
son ominaisuuksien lisäksi historiatiedot järjest-
elmän arvoista pidemmältä ajalta. Kaikki historia- 
tiedot ovat käytettävissä palvelun kytkennästä 
lähtien. Näet samanaikaisesti useampia arvoja 
ja käyrästöjä, esimerkiksi sekä ulkolämpötilan, 
että järjestelmän menoveden lämpötilan käyrinä. 
Seuranta-taso maksaa n. 25 €/v.

NIBE Uplink ja myUplink Kolme palvelutasoa


