
NIBE Uplink™ 
Fjärrstyrning och övervakning av värmepumpar  

NIBE Uplink™ 
Frihet – var som helst, när som helst

Genom NIBE Uplink får du snabb överblick över driftstatus för 
värmepumpen och uppvärmningssystemet i din fastighet, och 
kan följa och styra uppvärmning och varmvattenproduktion. 
Vid eventuella driftstörningar blir du larmad via e-post och 
kan snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Med NIBE Uplink behöver du inte ens vara på plats – du kan 
styra klimatet i din fastighet var du än befinner dig. Det är vad 
vi på NIBE menar med frihet.

Kompatibla produkter – besök www.nibeuplink.com.

NIBE lanserar ett nytt, effektivt verktyg som låter dig 
kontrollera värmepumpen i din fastighet snabbt och enkelt – 
var du än befinner dig.

Via ett webbgränssnitt får du aktuell information om till 
exempel temperatur och värmepumpens driftstatus. 

Möjlighet till extern övervakning av flera fastigheter 
samtidigt.

Tydlig och enkel övervakning och styrning av uppvärmning 
och vattentemperaturer för maximal komfort. 

Vid eventuella driftstörningar får du larm via e-post och kan 
snabbt vidta lämpliga åtgärder.

Enkel installation – med ett klick från en nätverkskabel är det 
klart!

Värmepumpsparametrarna loggförs och presenteras i tydlig 
och lättöverskådlig parameterhistorik.

NIBE Uplink™
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Installation
Innan du kan börja använda NIBE Uplink måste produkten 
installeras och konfigureras enligt anvisningarna i installations-
handboken för den aktuella värmepumpen. Besök http://www.
nibeuplink.com för mer information. När du kopplas upp mot 
NIBE Uplink kommer viss datatrafik genereras via din Internet-
anslutning.

Tjänsteutbud
Via NIBE Uplink har du tillgång till olika tjänstenivåer. Basnivån, 
som är gratis, och premiumnivån, där du mot en fast årsavgift 
kan välja olika, utökade tjänstefunktioner. Årsavgiftens storlek 
beror på vilka funktioner som valts.

Systemkrav
För att NIBE Uplink ska fungera måste kraven nedan vara 
uppfyllda.
• Kompatibel värmepump – besök www.nibeuplink.com
• Nätverkskabel Cat.5e UTP (ej korskopplad, hane–hane), 

trådbunden nätverkskommunikation.
• Internet-anslutning (bredband).
• Webbläsare med stöd för JavaScript. Om du använder 

Internet Explorer måste det vara version 7 eller högre. Se 
webbläsarens hjälpfil.

Tjänstenivå Bas Premium1)

Övervakning X X

Larm X X

Historik2) X X

Utökad historik3) X

Ändra inställningar4) X

1) Funktioner tillgängliga på tjänstenivå premium.
2)  Historik omfattar 1 månads historik för ett begränsat antal parametrar, 

beroende på installationen.
3)   Utökad historik sträcker sig från den tidpunkt då NIBE Uplink anslöts och 

omfattar ytterligare 30 parametrar, beroende på installationen.
4)  Ändra inställningar innebär i princip full åtkomst till menyerna 

INOMHUSKLIMAT, VARMVATTEN och VÄRMEPUMP (med undantag för vissa 
undermenyer, till exempel tid & datum, mina ikoner, sms).

Mina anläggningar
STATUS
På den här skärmbilden visas en statusöversikt över vald anlägg-
ning. Till exempel kan temperaturer, driftstatus och eventuella 
driftmeddelanden visas.

SERVICEINFO
På den här skärmbilden visas viss information från menyn 
INFO (vilken information som visas varierar med anläggningens 
utformning).

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
Detta alternativ kräver tjänstenivå premium. Här kan du ändra 
inställningar för menyerna INOMHUSKLIMAT, VARMVATTEN och 
VÄRMEPUMP (med undantag för vissa undermenyer, till exempel 
tid & datum, mina ikoner, sms). 

HISTORIK
Här visas anläggningens driftstatus- och temperaturhistorik i 
diagramform. 

LARM
Här visas information och åtgärdsförslag rörande larm, samt 
larmhistorik.

PREMIUM
Här kan du teckna abonnemang på olika funktioner som ingår i 
servicenivå premium och se såväl aktuell status som historik för 
abonnemangen.

ANPASSA
Här kan du:
 -  anpassa översiktsbilden (den skärmbild som visas först vid 

inloggning i anläggningen)
 - redigera anläggningens profil (anläggningens namn och adress)
 -  göra säkerhetsinställningar (tillåta andra NIBE Uplink-konton att 

styra och/eller övervaka din anläggning).

SUPPORT
Här kan du ladda ner handböcker och den senaste programvaran 
för din anläggning.

Mina anläggningar: på den här skärmbilden visas information om 
systemet.


