
 
Smarta hem-tillbehör

• För bekvämare och mer precis styrning av inomhus klimatet. 

• Temperatur, luftfuktighet och CO2-halt justeras auto matisk 

av värmepumpen för hög komfort och låg energiförbrukning 

– eller manuellt efter behov. 

• En del av ditt smarta, energisnåla hem i kombination med en 

värmepump/inomhusmodul i NIBE S-serien.

NIBEs trådlösa tillbehör hjälper dig att dra nytta av 
S-seriens fulla potential. För dig betyder det nya förut-
sättningar för en mer behovsanpassad inomhus -
komfort och med möjlighet till lägre energiförbrukning. 
Du som har en uppkopplad NIBE värmepump kan redan 
idag styra och övervaka ditt värme- och ventilations-
system enkelt via myUplink. Med de nya smarta till-
behören kan du göra det ännu mer precist och ännu 
bekvämare.

Tillbehören är små enheter som är enkla att placera på väggen och 
att ansluta till din anläggning i NIBE S-serien. Du kan luta dig tillbaka 
och koppla av medan värmeanläggningen själv justerar temperatur, 
luftfuktighet och koldioxidhalt – eller justera manuellt efter behov.

NIBE S-serien är en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta 
tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullstän-
dig kontroll över systemet från din telefon eller surfplatta. Hög komfort 
och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



Principbild med klimat system och zoner

Zoner för ett behagligt 
inomhusklimat

ZONER
Att dela in hemmet i klimatsystem och zoner är grunden 
för att få ett behagligt inomhusklimat med hjälp av de 
smarta tillbehören. Börja med att fundera igenom hur 
dina behov av värme, luftfuktighet och luftkvalitet ser ut 
hemma, hur de skiljer sig från våning till våning och från 
rum till rum. 

När du ansluter dina smarta tillbehör till din anläggning 
skapar och namnger du enkelt dina klimatsystem och 
zoner. Du kan ha upp till åtta klimat-system och varje 
klimatsystem kan innehålla flera zoner.

Om ditt hus till exempel har en bottenvåning, en över - 
våning och en källare kan du bestämma att varje våning 
är ett klimat system. Har du en öppen planlösning 
med kök och vardagsrum på bottenvåningen kanske 
den delen består av två eller tre zoner där varje zon 
innehåller ett eller flera smarta tillbehör. 
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Klimatsystem 1 är ett radiator system 

med två zoner.

Zon 1 är styrande. Här finns en RMU S40 

som ger dig enkel access till värmepum-

pen och som tillsammans med THS 10 

gör så att värmepumpen kan parera vär-

men från eldstaden snabbare. Även en 

RPP 10 finns för att fjärrstyra en lampa 

eller förstärka signalen mellan smarta 

hem-tillbehören när avståndet är långt.

Zon 2 är visande och här sitter en CDS 

10 som gör att du kan läsa av tempera-

tur, luftfuktighet och CO2-halt i appen 

myUplink eller via myuplink.com.

Klimatsystem 2 är ett golv värme system 

med en zon som är styrande.



NIBE RMU S40 är en trådlös/trådad 
rumsenhet* med en 2,8” touchscreen 
och inbyggd temperatur- och fuktgi-
vare. Du använder den för att fjärr-
styra och övervaka din värmepump i 
NIBE S-serien, som ett komplement 
till appen myUplink i din smartphone 
eller surfplatta.

Rumsenheten är enkel att placera 
och att använda. Den har samma 
intuitiva gränssnitt och design som 
värmepumpen och myUplink. Välj en 
central plats i huset, i köket eller där 
det är bekvämt för dig. I ett stort hus 
med många fönster kan det vara bra 
att komplettera med en eller flera 
THS 10. 

Rumsenheten förstärker även signa-
len och förbättrar kommunikationen 
mellan dina smarta hem-produkter 
om de sitter långt ifrån varandra. 

*Kräver extern strömförsörjning, micro-USB. Köpes separat. 
Repeater endast vid trådlös installation.

Rumsenhet NIBE RMU S40



myUplink
Appen myUplink är framtagen till NIBE S-serien och ingår 
utan kostnad. 

Genom att ladda ner den och registrera dig kan du över-
vaka värmepumpen från din smartphone eller surfplatta, 
var du än är. 

Du får tillgång till funktionerna: övervakning, larm, infor-
mation om mjukvaruuppdateringar, väderprognosstyr-
ning, historiska data och Smart Price Adaption*. För vissa 
av funktionerna behöver du ett Premiumabonnemang.

Appen myUplink är nyckeln 
till det smarta hemmet

*Kräver ett rörligt timprisavtal. 



Basabonnemang
Appen är enkel att använda och med ett grän-
snitt som du känner igen från värmepumpen. 
Den ger dig snabbt en överblick över värme-
pumpens status för uppvärmningen i ditt hem. 
Här kan du hämta realtidsdata från värme-
pumpen. När du anslutit dina smarta tillbehör 
till värmepumpen och skapat zoner kan du se 
statusen rum för rum. Om systemet behöver 
din uppmärksamhet får du snabbt ett medde-
lande med en pushnotis och via e-post. 

När du är uppkopplad mot myUplink kan 
värmepumpen enkelt uppdateras med senaste 
mjukvaran. Nedladdningen måste godkännas 
i värmepumpens display. I basabonnemanget 
ingår väderprognosstyrning och Smart Price 
Adaption.

Väderprognosstyrning ingår i basabonne-
manget och betyder att din värmepump 
anpassar sig efter väderprognosen, vilket är 
särskilt bra vid snabba väderförändringar. Den 
intelligenta värmepumpen är proaktiv och vet 
när det kommer en väderförändring och kan 
effektivt hantera temperaturväxlingar.

Med Smart Price Adaption* jobbar värme-
pumpen helt enkelt mer intensivt när elpriset 
är som lägst, och mindre intensivt när elpriset 
är som högst. Värmepumpen får via myUplink 

information om det kommande dygnets elpriser 
och planerar sedan driften efter priset och ditt 
förväntade värme- och varmvattenbehov.

Premium abonnemang
Genom att teckna Premiumabonnemang får 
du möjlighet att även styra och justera inställ-
ningar på värmepumpen via appen, var du än 
befinner dig. Är du intresserad av detaljerad 
historisk data finns även ett abonnemang 
för det. samt flera intelligenta tjänster som 
röststyrning och IFTTT så att du kan koppla 
ihop flera smarta produkter med varandra. Med 
dina intelligenta tillbehör kan du göra detta rum 
för rum.

Genom att låta dig ha kontroll över ditt inom-
husklimat hjälper appen dig att göra ener-
gibesparingar. Bra både för miljön och för 
plånboken.

*Kräver ett rörligt timprisavtal.



NIBES smarta tillbehör hjälper dig att dra 
nytta av s-seriens fulla potential. 
För dig betyder det en mer behovsanpassad inomhuskomfort och lägre energiförbrukning.

CDS 10 Trådlös koldioxid-, temperatur- och fuktsensor
Den trådlösa sensorn gör att du kan läsa av koldioxid halten, temperaturen 
och luftfuktigheten i ett rum eller en klimatzon via myUplink-appen. Har du en 
värmeanläggning med ventilation kan inomhuskomforten justeras automa-
tiskt för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Till exempel öka ventilationen 
och sänka koldioxidhalten när ni är många eller minska ventilationen för att 
sänka energikostnaden ytterligare. Att den är batteridriven gör den enkel att 
placera, men den kan även drivas med en extern strömkälla via micro-usb.

Koppla ihop sensorn med din värme- och ventilationsanläggning i 
NIBE S-serien och sätt upp i rummet. 

RPP 10 Repeater
Förstärker signalen och förbättrar kommunikationen mellan dina smarta 
hem-produkter när de sitter långt ifrån varandra. Repeatern fungerar även 
som en strömbrytare med möjlighet att fjärrstyra och schemalägga av och 
på-funktionen samt mäta energiförbrukningen.

Plugga in repeatern och koppla ihop med din värmeanläggning i NIBE S-serien.

THS 10 Trådlös temperatur- och fuktsensor
Den trådlösa sensorn gör att du kan läsa av temperaturen och luftfuktigheten 
i ett rum eller i en klimatzon via myUplink-appen. I värmepumpen kan du se 
aktuell rumstemperatur samt ändra och finjustera rumstemperaturen i °C. 

THS 10 ersätter då den fasta innegivaren. Att den är batteridriven gör den 
enkel att placera.

Koppla ihop sensorn med din värmeanläggning i NIBE S-serien och sätt upp i 
rummet. 



SRV 10 trådlös radiator termostat
Den trådlösa radiatortermostaten gör att du kan styra värmen i radiatorerna via 
myUplink-appen eller direkt på termostaten. Det hjälper dig att få en behaglig 
inomhustemperatur, värma rum bara när du behöver och att spara energi. 
Exempelvis genom att sänka temperaturen i sovrummet inför natten. Att den 
är batteridriven gör den enkel att placera.

Den trådlösa radiatortermostatens anslutning är M30x1,5 och en Danfoss 
RA-adapter ingår så att den passar de flesta värmesystem. Adapter ARV 10 
för M28x1,5 finns som tillbehör och säljs separat. 

Byt ut termostaten på radiatorn och parkoppla din trådlösa radiatortermos-
tat med din värmepump i NIBE S-serien för ännu mer precis styrning av ditt 
värmesystem. 

ROT 10 Trådlös rums termostat
Den trådlösa rumstermostaten gör att du kan läsa av och styra temperaturen 
i ett rum eller en klimatzon på rumstermostatens display eller via myUp-
link-appen i din smartphone. Att den är batteridriven med uppladdningsbart 
batteri gör den enkel att placera.

Koppla ihop termostaten med din värmeanläggning i NIBE S-serien och sätt 
upp i rummet. 

Kontakta din installatör eller gå in på myuplink.com för att beställa smarta 
tillbehör till NIBE S-serien. 



NIBE Energy Systems 
BOX 14, 285 21 Markaryd 

Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se
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Klimatsystem för  
en hållbar framtid.
Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild 

NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet 

som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt 

kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med intelligenta och 

högeffektiva produkter som förser ditt hem med värme, 

varmvatten, ventilation och kyla. Genom att hämta kraft från 

naturen kan du skapa ett behagligt inomhusklimat i ditt hem, 

med låg inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It’s in our nature. 


