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NIBE UPLINK
Vzdálená správa a kontrola tepelného čerpadla
Výhody NIBE UPLINK
• 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
a celého systému
• Jasný a jednoduchý způsob kontroly a ovládání vnitřní
teploty a teploty vody pro maximální komfort
• NIBE Uplink je kompatibilní se všemi tepelnými
čerpadly a regulátory NIBE vybavenými barevným
ovládacím displejem
• Umožňuje zápis a následné graﬁcké zobrazení
některých teplot a parametrů až s 2letou historií
• Komunikace kompletně v českém jazyce

Pomocí internetu a služby NIBE Uplink získáte rychlý
a okamžitý přehled a informace o stavu tepelného čerpadla
a vytápění domu. Můžete 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. Zároveň může poruchové hlášení obdržet
i váš instalatér, čímž se maximálně zkrátí doba do vyřešení
problému. NIBE Uplink dále nabízí možnost ovládat klima ve
vašem domě bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Technické údaje NIBE UPLINK
Instalace
Dříve než začnete používat zařízení 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 ke službě NIBE Uplink
dojde k přenosu potřebných dat z internetu.

Můj systém: tato strana zobrazuje informace o systému.
Internet

Popis systému
PŘEHLED
Zobrazuje přehled stavu vybraného systému.
Zobrazuje například teploty, provozní stav a různá hlášení
týkající se systému.

LEK

INFORMACE O SLUŽBĚ
Zobrazuje vybrané informace z nabídky „PROVOZNÍ
INFORMACE“ (množství informací se liší v závislosti
na systému).

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

•

•
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•

•

Historie1

•

•

Rozšířená historie2

•

Změna nastavení3

•
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Historie znamená 1měsíční historii s omezeným počtem parametrů
v závislosti na instalaci.
Rozšířená historie znamená historii od připojení k NIBE Uplink a dalších
30 parametrů v závislosti na instalaci.
3
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”).
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Požadavky
• Kompatibilní zařízení - pro ověření kompatibility navštivte
www.nibeuplink.com
• Síťový kabel Cat.5e UTP s konektorem RJ-45
• Připojení k internetu (širokopásmové)
• Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript.
Používáte-li Internet Explorer, musí mít verzi 7 nebo vyšší.
Přečtěte si nápovědu ke svému webovému prohlížeči.
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SPRAVOVAT
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 grafů – stavy a teploty v systému.
ALARM
Zobrazuje informace a návrh činností v případě alarmů
a historii varovných hlášení.
NADSTANDARD
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 anebo kontrolovat váš systém)
PODPORA
Umožňuje stahovat příručky a nejnovější software pro váš
systém.
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