NIBE UPLINK™

OVERBLIK
UANSET
HVOR DU ER

OPTIMÉR VARMEN
– SELV NÅR DU
ER PÅ FARTEN
M

ed NIBE Uplink™ kan du optimere dit varmeforbrug, opnå
besparelser og få muligheden
for at imødekomme fejlmeldinger på
din varmepumpe med det samme.
Varmepumpens styring giver nemlig
i kombination med vores NIBE Uplink™
app en af markedets mest bruger
venlige løsninger.
Ved hjælp af din smartphone, tablet
eller computer har du overblik og kan
altid styre din varmepumpe, uanset
hvor du er. Det betyder, at du fx har
mulighed for at sænke temperaturen
om natten eller under din ferie.

Får din varmepumpe en driftsforstyrrelse,
modtager du en alarm på din e-mail, så
du har mulighed for at undgå længere
varende fejlmelding og manglende
varme til følge.
Du kan lynhurtigt hente NIBE Uplink™ på
App Store og nemt synkronisere den
med dit varmepumpeanlæg. App’en kan
både downloades til Android, iPhone og
tablets. Har du ikke adgang til en smart
phone eller tablet, kan du logge ind på
NibeUplink.com, hvor du har samme
muligheder, som du har i app’en.

Hent NIBE Uplink™ i App Store
eller på Google Play.
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Vølund Varmeteknik

Oversigt

Aktuelle data og overblik
over din varmepumpe
I Oversigten vælger du selv, hvilke aktuelle data
du ønsker at have hurtig adgang til. Her kan du
foretage hurtige justeringer, hvis hverdagen
byder på overraskelser eller sørge for, at du
altid kommer hjem til et varmt hjem.
Uanset om du er på farten eller i udlandet, er du
via internettet forbundet med din varmeløsning.
Det giver tryghed døgnet rundt, året rundt.

Serviceinfo

Aktuelle driftsdata
på din varmeløsning
I menuen Serviceinfo får du let og hurtigt overblik
over de aktuelle driftsdata for din varmepumpe.
Du kan følge både opvarmning, varmt brugsvand,
køling og ventilation.
Har du flere produkter tilknyttet din NIBE Uplink™,
vil alle elementer figurere i menuen, så du altid
har overblik over den aktuelle driftsstatus. Det
giver mulighed for at optimere din v
 armeløsning,
uanset hvor du befinder dig.
Hvis du ønsker at kunne foretage justeringer for de
enkelte systemer, kan dette tilkøbes mod en min
dre betaling i form af en årlig abonnementsaftale.

Historik

Se historik for en
angiven periode
Under Historik har du mulighed for at følge udvik
lingen af dit varmeforbrug i en angiven periode.
Diagrammerne giver dig et hurtigt overblik, så
du nemt kan opdage driftsforstyrrelser eller ud
sving og på den måde justere dit varmeforbrug.
Ved at følge dit forbrug over en længere periode
bliver det nemmere at optimere dit varmeforbrug
til hverdagens rutiner.
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Kvalitetsleverandør af
varmetekniske løsninger
Vølund Varmeteknik har været leverandør af varme
tekniske løsninger til det danske marked i mere end
140 år. Vores rådgivning om energieffektive løsninger
bygger på stor faglig viden, og vores serviceteam er
din garanti for tryghed.
Vølund Varmeteknik er en del af NIBE Industrier AB.
Det betyder, at vi har en international udviklings
afdeling i ryggen og kan imødekomme forbrugernes
ønske om miljørigtige produkter, der altid lever op til
de højeste kvalitetskrav. Som en del af NIBE Industrier
AB er vi ISO 9001-certificeret inden for kvalitet og ISO
14001-certificeret inden for miljø.
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