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1. Všeobecné
Aplikace NIBE Uplink Vám umožňuje mít neustále přehled o činnosti tepelného čerpadla, i když
právě nejste doma. Můžete na dálku pomocí počítače, či mobilního telefonu s připojením
k internetu monitorovat nebo ovládat tepelné čerpadlo. Pokud dojde k poruše či výpadku
činnosti, budete okamžitě informováni emailem. Tento návod Vám pomůže s úvodním
nastavením funkce NIBE Uplink (http://nibeuplink.com).

Upozornění
Než začnete používat NIBE Uplink, produkt musí být správně nainstalován a nastaven podle
pokynů v instalačním návodu Vašeho tepelného čerpadla.

Tip
Pro více informací, navštivte http://nibeuplink.com

Upozornění
Připojení k NIBE Uplink generuje jisté množství internetových dat. Při použití například mobilního
internetu mohou být účtovány poplatky za data.

Úrovně služby

Prostřednictvím NIBE Uplink máte přístup k různým úrovním služby. Základní úroveň, jež je
zdarma a prémiová úroveň, kde je možno si zvolit rozšířené funkce za roční poplatek. Výše
poplatku závisí na zvolených funkcích.
Úroveň služby

Základní

Premium 1)

Monitorování

X

X

Alarmy

X

X

Historie 2)

X

X

Rozšířené nastavení 3)

X

Změna nastavení 4)

X

Požadavky
- kompatibilní systém
- síťový kabel Cat.5e UTP
- Širokopásmové internetové připojení
- Webový prohlížeč podporující JavaScript. Pokud používáte Internet Explorer, je potřeba verze 7
nebo novější. Pro detailnější informace o aktivaci JavaScriptu prostudujte nápovědu Vašeho
internetového prohlížeče.

Poznámky:
1) Tyto funkce jsou dostupné v prémiové verzi
2) Historie znamená měsíční přehled parametrů, závisí na druhu instalace.
3) Rozšířená historie znamená záznam historie dalších 30-ti parametrů, od chvíle připojení k NIBE
Uplink. Závislé na typu instalace.
4) Změna nastavení znamená plný vzdálený přístup k položkám menu „Vnitřní klima“, „Teplá
voda“ a „Tepelné čerpadlo“ (s výjimkou jistých sub-menu jako „čas a datum“, „moje ikony“ a
„SMS“)

2. Registrace do služby NIBE Uplink

Pokud ještě nemáte účet NIBE Uplink, navštivte http://nibeuplink.com/register a registrujte se
pomocí několika kroků.
Upozornění:
Registrace vyžaduje platnou emailovou adresu (emailová adresa se používá k přihlašování)

1. Vyplňte požadované platné údaje. Nezapomeňte určit, zda se jedná o soukromý, nebo firemní
účet.
2. Přečtete si a odsouhlaste pravidla a podmínky služby.
3. Stiskněte ikonu „registrovat“. Bude zaslán potvrzovací email na Vámi zadanou adresu.
4. Klikněte na odkaz zaslaný v emailu.
5. Přihlaste se.

3. Navigace na stránkách

Tip
Pro více informací a tipů navštivte stránky nápovědy. Odkaz na nápovědu je v horní části
domovské stránky.

Připojení systému

Po prvním přihlášení musíte propojit svůj systém se svým účtem. K jednomu účtu je možno
připojit více systémů. Systém vložte dle instrukcí na stránkách.

Tip
Stiskněte

pro podrobnou nápovědu.

Poznámka
Po výměně jakýchkoli elektronických komponentů v systému může být potřeba systém připojit
znovu.

Moje systémy
Máte-li k Vašemu účtu připojeno více systémů, stránka bude po přihlášení vypadat přibližně
takto:

Zde můžete zvolit systém, o kterém chcete být informováni.

Přehled

Tato stránka ukazuje informace o Vašem systému.

Pozor
Změny a aktualizace Vašeho systému prostřednictvím NIBE Uplink mohou trvat až 5 minut.
Najeďte kurzorem na obrázek zvoleného systému k zobrazení času poslední komunikace mezi
Vaším systémem a službou NIBE Uplink.

Stav
Přehled: Zobrazuje stav vybraného systému. Například teploty, provozní stav a jakákoliv
upozornění týkající se daného systému.
Informace o službě: Zobrazuje vybrané informace z položky menu „INFO“. Množství
zobrazených informací se liší v závislosti na typu systému.

Spravovat
Tato funkce vyžaduje prémiový účet.
Zde můžete měnit nastavení položek „Vnitřní klima“, „TUV“ a „Tepelné čerpadlo“ (s výjimkou
určitých submenu, jako „čas a datum“, „Moje ikony“, a „SMS“).

Historie
Zde se zobrazují grafy stavu systému a údaje teplotních čidel. Je také možné exportovat hodnoty
do formátu .csv (kompatibilní například s programem Microsoft Excel).
Množství zobrazených dat závisí na úrovni služby a typu zařízení. Základní úroveň zobrazuje
měsíční historii s omezeným množstvím parametrů, závisejících na typu instalace (například vnější
a vnitřní teplotu, teplotu teplé vody, provozní dobu kompresoru – celkovou a pro ohřev teplé
vody, teplotu topné vody vstup/výstup, teplotu externího průtokovou). Najednou může být
zobrazen jen jeden parametr.
Na prémiové úrovni je dostupná rozšířená historie od okamžiku připojení systému k NIBE Uplink.
To znamená dalších 30 parametrů, závislých na typu instalace (například stupeň-minuty, proud
fáze 1, proud fáze 2, proud fáze 3, starty kompresoru, teplota horkého plynu, teplota
nasávaného vzduchu apod.) V případě potřeby je možno zobrazit všechny parametry najednou.

Alarm
Zobrazuje informace a doporučené akce pro každý alarm, stejně jako historii alarmů.

Nadstandard
Zde můžete vytvářet předplatné pro různé funkce z prémiové úrovně. Také je možno zobrazit
stav účtu a historii případných plateb.

Možnosti
Zde je možné provést následující:




Nastavit stránku přehledu (stránka, jež se zobrazí jako úvodní po zadání systému)
Úprava systémového profilu (jméno a adresa systému)
Zabezpečení (zde můžete povolit jinému Uplink účtu přístup k monitorování, či ovládání
Vašeho systému)

Podpora
Zde je možno stáhnout nejnovější software a manuály pro Váš systém.

Software
Zde můžete vyhledat nejnovější software pro Váš systém. Zadejte sériové číslo Vašeho systému a
stiskněte tlačítko „search“. Pokud je dostupný nový software, obdržíte odkaz ke stažení a
podrobný návod k jeho instalaci.

Nastavení účtu
Zde se nastavuje Váš účet NIBE Uplink. Můžete:







změnit emailovou adresu Vašeho účtu
změnit heslo
změnit kontaktní údaje
nastavit automatické zasílání emailů (například při alarmu)
zobrazit historii nákupů
odstranit účet NIBE Uplink

Odhlášení
Zde provedete odhlášení ze systému NIBE Uplink.

