
Aplikace myUplink
Nová řada NIBE „S“ 
Výhody:

• Efektivní nástroj, který umožňuje rychlou a snadnou 
správu vašeho tepelného čerpadla odkudkoliv

• Okamžitá odezva a aktuální informace o stavu 

• Nová aplikace pro zařízení iOS a Android

• Jednoduchý způsob ovládání vnitřní teploty a teploty 
teplé vody pro maximální komfort

• Umožňuje zápis a následné grafické zobrazení 
některých teplot a parametrů až s 2letou historií

• Komunikace kompletně v českém jazyce

• Součást vaší chytré domácnosti

MÍT CHYTROU DOMÁCNOST JE TAK SNADNÉ!

V SOULADU S PŘÍRODOU WWW.NIBE.CZ

Aplikace myUplink představuje vzdálenou správu a kontrolu 
tepelného čerpadla řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo 
tabletu. Ovládání tepelného čerpadlo nikdy dříve nebylo tak 
snadné.

Pomocí internetu a aplikace myUplink můžete získat rychlý 
přehled a informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla a 
vytápění vaší nemovitosti. Získáte kvalitní celkový přehled, 
kde můžete sledovat a ovládat vytápění a ohřev vody. Pokud 
bude systém ovlivněn provozní poruchou, obdržíte upozornění 
prostřednictvím nabízených zpráv a e-mailu, což vám umožní 
rychle reagovat.

NOVINKA!

Objevte novou řadu NIBE „S“
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Specifikace myUplink:

Správná funkce aplikace myUplink vyžaduje následující:
• Kompatibilní systém – tepelná čerpadla NIBE řady „S“
• Připojení k internetu
• Aktualizovaný webový prohlížeč s podporou JavaScriptu 

nebo aplikaci myUplink

Úroveň služby Základní Premium 1)

Sledování • •

Alarmy • •

Historie 2) • •

Rozšířená historie 3) •

Změna nastavení 4) •
1) Tyto funkce jsou k dispozici na úrovni Premium 
2)  Historie znamená jednoměsíční historii omezeného množství parametrů  

v závislosti na zařízení 
3)  Rozšířená historie znamená historii za období až 2 let a dalších 30 parametrů  

v závislosti na zařízení 
4)  Změna nastavení znamená v zásadě plný přístup do nabídek: 

„VNITŘNÍ KLIMA“ / „TEPLÁ VODA“ / „TEPELNÉ ČERPADLO“ 

IFTTT 
IFTTT znamená If-This-Then-That a je to technologie, která 
vám umožní snadno propojit vaše chytré produkty mezi 
sebou pomocí tzv. Appletů. Bezplatná webová služba, která 
vám umožní plně využít výhody vaší inteligentní domácí 
technologie. Propojení produktů a služeb v objektu  
pro maximální pohodlí. 


