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It’s easy to be smart  
met de nieuwe NIBE S-serie
Het dagelijkse leven stelt steeds meer eisen aan 
ons. Wij gaan het je makkelijker maken door je 
moeiteloos zélf de controle in handen te geven. De 
nieuwe NIBE S-serie omvat namelijk onze slimste 
warmtepompen ooit. En dankzij de geïntegreerde 
draadloze verbinding was het namelijk nog nooit zo 
simpel om een warmtepomp te installeren en te 
beheren. 

De nieuwe S-serie van NIBE heeft een elegante 
nieuwe look en een push-to-open aluminium deur. 
Met de regelaar op het touchscreen swipe je door 
de vernieuwde interface. Dankzij de geïntegreerde 
draadloze verbinding kunnen je klanten bovendien 
altijd en overal communiceren met hun warmte-
pomp. Geef je klanten een oplossing die een 
natuurlijk onderdeel van hun Smart Home vormt en 
maak je eigen werkdagen eenvoudiger.

It’s easy to be smart met een warmtepomp van 
NIBE.

• Volledig grip op het energieverbruik via je smartphone  
of tablet.

• Met geïntegreerde draadloze verbinding voor communicatie 
met Smart Homes en myUplink.

• Energiebesparende slimme technologie die je werk  
gemakkelijker maakt.
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Goed voorbereid op de toekomst  
met myUplink PRO

myUplink PRO is dé manier om de NIBE S-serie warmtepomp 
van je klanten via je smartphone of tablet te beheren en te 
monitoren en vormt een integraal onderdeel van de toekomst 
van onze producten.

Beheren en  
monitoring op afstand

De myUplink PRO-app maakt  
gebruik van een directe draadloze 
of cloudverbinding om te com-
municeren met NIBE S-serie 
warmtepompen. Zo communiceer 
je via je smartphone of tablet 
rechtstreeks met de warmtepomp 
van je klant. Je kunt er diagnoses 
mee stellen en er zelfs je klanten 
mee helpen om hun systeem te 
bedienen. Doordat je beschikt over 
realtime gegevens, heb je via de 

app toegang tot alle informatie die 
je nodig hebt. Dat maakt eventuele 
reparaties veel eenvoudiger. 

Het installeren en bedienen van  
een warmtepomp was nog nooit  
zo simpel. myUplink updatet de  
firm ware draadloos en waarborgt  
daar mee een soepele interactie 
voor zowel klanten als installateurs. 

Eenvoudiger kan het niet.
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myUplink Met myUplink krijgen je klanten via het 
internet snel een overzicht van de actuele 
status van hun warmtepomp en het comfort 
in huis. Zo krijgen ze een duidelijk totaalbeeld 
aan de hand waarvan ze de verwarming en 
de bereiding van warmtapwater kunt volgen 
en regelen. Wordt de installatie getroffen 
door een operationele storing, dan ontvan-
gen ze via een push-bericht en een e-mail 
een waarschuwing zodat ze snel kunnen 
reageren.

• Een efficiënte tool die je klanten altijd en 
overal snel en gemakkelijk controle geeft 
over de warmtepomp in hun huis.

• Een eenvoudige manier om de temperatuur 
van de verwarming en het warmtapwater 
te bewaken en te regelen voor maximaal 
comfort.

• Geeft de parameters van de warmtepomp 
in een gebruiksvriendelijke overzichtsgrafiek 
weer. 

Met myUplink PRO kunt je je klanten een 
full-service ervaring bieden. Bied je klant 
aan om zijn of haar S-serie warmtepomp op 
afstand door jou te laten beheren. Je hebt 
dan op afstand toegang tot de gebruikers- en 
service-instellingen van de warmtepomp. 
Zo kun je op afstand diagnoses stellen, 
alarmeringen controleren en aanpassingen 
doorvoeren. En als je dan tóch nog op locatie 
moet zijn, beschik je al over alle relevante 
informatie.

Begin met het monitoren en beheren van 
warmtepompsystemen op afstand. Ontdek 
de mogelijkheden van myUplink PRO op  
pro.myuplink.com.

myUplink PRO

http://pro.myuplink.com
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NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)
Telefoon: +31(0)168 477 722
Fax: +31(0)168 476 998
info@nibenl.nl
www.nibenl.nl

Klimaatsystemen voor  
een duurzame toekomst
NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door  
te focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop 
de binnen de installatie toegepaste componenten onderling 
communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een 
breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aan-
bieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en 
warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie 
uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het  
perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profi-
teren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact 
op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It’s in our nature.

Deze folder is een uitgave van  
NIBE Energietechniek. Alle product-

illustraties, feiten en specificaties zijn 
gebaseerd op de beschikbare informatie 

op het moment van goedkeuring van deze 
uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor 

feitelijke onjuistheden en/of zetfouten. 
©NIBE 2021
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Specificaties myUplink PRO 
Installatie
Voordat myUplink kan worden gebruikt, moet 
het product geïnstalleerd en ingesteld zijn vol-
gens de instructies in de installatiehandleiding 
van de warmtepomp. Kijk op myuplink.com 
voor meer informatie. Wanneer je verbinding 
maakt met myUplink, verstuurt de warmte-
pomp data via een internetverbinding.

Systeemvereisten
Het volgende is vereist om myUplink te laten werken:

• Compatibel systeem – kijk op myuplink.com.

• Internetverbinding.

• Bijgewerkte webbrowser die JavaScript of de myUplink-app 
ondersteunt.


