
EN GENNEMTÆNKT LØSNING VARMEPUMPESTYRING VIA APP

• Fuld kontrol over energiforbruget via smartphone og 
tablet.

• Integreret trådløs forbindelse til det intelligente hjem  
og til myUplink.

• Energibesparende Smart Home-teknologi, som gør dit  
arbejde lettere.

Hverdagens krav bliver stadig større. Vi vil nu gøre det 
lettere for dig at tage styringen uden at skulle svede 
over det. 

Den nye S-serie fra Vølund Varmeteknik A/S består  
af vores hidtil mest intelligente varmepumper.  
Med integreret trådløs forbindelse har det aldrig  
været lettere at installere og styre en varmepumpe.  
Den nye S-serie har et elegant, nyt design og  
push-to-open-låge. 

En styreenhed i form af en touchskærm gør det muligt 
at swipe gennem den opdaterede grænseflade.  
Med integreret trådløs forbindelse kan dine kunder  
tilgå enheden, uanset hvor de er og hvad de er i  
færd med. 

Giv dine kunder en løsning, som er en naturlig del af 
deres forbundne hjem – og giv samtidig dig selv en  
enklere arbejdsdag.  
 
Med en varmepumpe fra Vølund er det nemt at være 
smart.

NYHED!

Det er nemt at være smart  
med myUplink PRO
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myUplink PRO SIKRER KONNEKTIVITETEN I FREMTIDEN
myUplink PRO er den oplagte måde at styre S-serie-varmepumpen på  
fra din smartphone - og en integreret del af vores fremtidige produkter.

 MyUplink PRO-appen bruger  
 direkte wi-fi eller cloud-for- 
 bindelse til at kommunikere 

med Vølunds  S-serie-varmepumpe. 
Med den kan du oprette forbindelse 
til forbrugerens varmepumpe di-
rekte fra din telefon eller tablet.  
 
Du kan foretage diagnosticering 
eller endda hjælpe med vejledning 
af kunderne i hjemmet. Da du har 
adgang til aktuelle data, har du 

med appen adgang til alt, hvad du 
behøver. Det forenkler eventuelt 
reparationsarbejde.  
 
Installation og drift af varmepumper 
har aldrig været lettere. myUplink 
opdaterer firmware trådløst og  
sikrer derved et problemfrit samspil 
for både forbruger og installatør.
 
Vi har bare gjort det nemt at være 
smart.

FJERNSTYRING OG 
OVERVÅGNING 
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myUplink PRO SIKRER KONNEKTIVITETEN I FREMTIDEN

myUplink PRO

myUplink Ved hjælp af internettet og myUplink får  
kunderne hurtigt overblik over varmepum-
pens status for opvarmningen i deres hjem. 
Denne problemfrie løsning gør, at de nemt  
kan følge og styre varme- og varmtvands- 
produktionen. Hvis systemet påvirkes af  
driftsforstyrrelser, får de hurtigt besked  
med en push-notifikation eller via e-mail.

• Et effektivt værktøj, som hurtigt og nemt  
giver kunderne kontrol over deres varme-
pumpe, uanset hvor de er.

• Tydeligt, letanvendeligt system til overvåg-
ning og kontrol af opvarmning og varmt-
vandstemperatur for maksimal komfort. 

• Logger også varmepumpens driftsdata,  
som vises i et brugervenligt historikdiagram.

Med myUplink PRO kan du give dine kunder 
den fulde service. Invitér dine kunder til at lade 
dig administrere deres S-serie-varmepumpe 
på afstand. På den måde kan du foretage 
diagnosticering, tjekke alarmer og regulere  
på afstand.  
 
Hvis der alligevel skulle være brug for et besøg 
hos kunden, vil besøget være mere effektivt, 
da du allerede har informationer om sagen.
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Komfort ved hjælp af  
opkobling 
Vi bestræber os altid på at maksimere effekten af hvert eneste 
produkt, samtidig med at vi fokuserer på systemet som helhed 
ved hjælp af den problemfri opkobling. Dermed kan vi tilbyde  
dig et bredt sortiment af smarte og højeffektive produkter, som 
forsyner dit hjem med køling, varme, ventilation og varmt vand. 
Ved at hente energi fra naturen kan du skabe det perfekte  
indeklima i din bolig med minimal påvirkning af miljøet.  
Det er det allervigtigste for os.

En gennemtænkt løsning.

Krav
Følgende er nødvendigt, for at myUplink  
skal kunne virke: 
 
•  Et kompatibelt system – se myuplink.com

•  Internetforbindelse

•  Opdateret web-browser, som understøtter  
 JavaScript eller myUplink-appen. 

Installation
Før du begynder at bruge myUplink, skal produktet 
installeres og opsættes i henhold til instruktionerne i 
installationsmanualen for din varmepumpe.  
 
Se myuplink.com for yderligere informationer.  
Når du forbindes med myUplink, genereres en vis  
mængde datatrafik via din internetforbindelse.

Scan og læs mere
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