
Pokojová jednotka
NIBE RMU S40
Výhody:

• Pokojová jednotka s 2,8” dotykovým displejem

• Ovládejte a sledujte tepelné čerpadlo řady NIBE „S“  
z jiné místnosti

•  Součást energeticky úsporného, chytrého domu 
ve spojení s tepelným čerpadlem řady NIBE „S“

NIBE RMU S40 je pokojová jednotka s 2,8” dotykovým 
displejem a s vestavěným snímačem teploty a vlhkosti. 
Používá se k ovládání a sledování tepelného čerpadla 
a vnitřní jednotky řady NIBE „S“ z jiné místnosti v domě 
než z místnosti, kde je tepelné čerpadlo umístěno.

V SOULADU S PŘÍRODOU WWW.NIBE.CZ

Řada NIBE „S“ s integrovanou Wi-Fi tvoří přirozenou součást 
propojeného domu. Chytrá technologie automaticky upravuje 
vnitřní klima a vy máte plnou kontrolu prostřednictvím 
telefonu nebo tabletu. Tím je zajištěno maximální pohodlí 
a minimální spotřeba energie a současně se bere ohled 
na životní prostředí.

MÍT CHYTROU DOMÁCNOST JE TAK SNADNÉ!

NOVINKA

Objevte novou řadu NIBE „S“



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
DZ Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71  Benátky nad Jizerou
www.nibe.cz, www.nibe.sk

Společnost NIBE neodpovídá za faktické  
nebo tiskové chyby v tomto letáku. 
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Technické údaje NIBE RMU S40:

Připojení
bezdrátové nebo drátové 

k tepelnému čerpadlu

Napájení
připojené k tepelnému čerpadlu 
nebo prostřednictvím 5V USB 

napájení

Distanční plastová podložka [mm] 85×85×35

Výška×šířka×hloubka [mm] 83×63×21

Pohodlí díky propojení
Vždy se snažíme maximalizovat výsledky každého 
výrobku, který nese název NIBE, a současně se 
prostřednictvím propojení soustředíme na systém jako 
celek. Tímto způsobem můžeme nabídnout širokou škálu 
chytrých a vysoce účinných výrobků, které mohou chladit, 
topit, větrat a zásobovat váš domov teplou vodou. Při 
odběru energie z přírody můžete vytvořit dokonalé vnitřní 
klima a užívat si pohodlí domova s minimálním dopadem 
na životní prostředí. Pro nás je to opravdu důležité.

Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo 
řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když 
jste připojení, získáváte aktuální údaje z tepelného 
čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat 
své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla 
NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.

Kompatibilní produkty NIBE:

• S1155 • S1255 • VVM S320 • SMO S40


