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Productgroep:

NIBE Uplink

Wanneer je warmtepomp gekoppeld is met een internetverbinding, kan je via NIBE
Uplink een snel overzicht en huidige status van het systeem verkrijgen. Je krijgt een goed
totaalbeeld en informatie over de actuele werking van het product en opgeslagen
informatie van de afgelopen tijd. Afhankelijk van het soort abonnement kan je meer of
minder informatie raadplegen en eventueel ook de warmtepomp op afstand bedienen.
NIBE Uplink is beschikbaar voor NIBE F-serie warmtepompen en SMO regelingen.
NIBE Uplink is te gebruiken i.c.m. de volgende producten:
NIBE F-serie ventilatielucht/water warmtepompen
F370, F470, F730, F750
NIBE F-serie lucht/water warmtepompen
(via gekoppelde regeling of binnenunit)

F2040, F2120, AMS10, AMS20 i.c.m. SMO 20 of SMO 40,
VVM310, VVM320, VVM500, VVM225, BA-SVM

NIBE F-serie water/water warmtepompen

F1145, F1155, F1245, F1255, F1345, F1355
Consument

Abonnementen / Functies

Weergave van actuele bedrijfsgegevens zoals
verwarming, koeling, tapwater, ventilatie
Smart price adaption en anticiperen op
variabele energietarieven
Koppelen Smart Home systemen (IFTTT)
Draadloze toegang met de smartphone / tablet
/ website
Alarm geschiedenis en berichten
Uitnodigen andere NIBE Uplink-gebruikers
voor online toegang tot de warmtepomp
Geschiedenis (30 dagen, beperkte parameters)
Geschiedenis (2 jaar, uitgebreide parameters)
Gebruikersinstellingen wijzigen
Vrijgegeven service instellingen wijzigen
NIBE Uplink API

Kosten*

Installateur

Basis
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€ 24,90 per
jaar

€99,00 / per
jaar +
€2,00 / per
warmtepomp
/ per maand

Gratis

€ 24,90 per
jaar

*Eventuele betaling wordt voldaan via CreditCard. Kosten voor premium abonnementen m.b.t. F1345 en F1355 kunnen afwijken.

Beschikbaar via: iOS, Android, webportaal
Meer informatie: https://nibeuplink.com
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Disclaimer: De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld, echter kan op bovenstaande informatie geen rechten worden ontleend. De mogelijkheid bestaat dat
bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. NIBE Energietechniek kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die uit
voortvloeit uit gebruik van bovenstaande informatie.

