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  NIBE UPLINK – pompa ciepła  
pod kontrolą
 
NIBE Uplink to wydajne narzędzie do szybkiego i pro-
stego monitorowania i zarządzania pompą ciepła 
NIBE przez Internet. Poprzez witrynę nibeuplink.com 
można uzyskać podgląd na aktualny status pompy 
ciepła oraz pobrać najnowszą aktualizację oprogra-
mowania. Uplink umożliwia śledzenie i sterowanie 
systemu c.o. oraz c.w.u. dla uzyskania maksymalnego 
komfortu użytkowania. Dostęp do systemu interneto-
wego zarządzania pompą ciepła, można mieć też po-
przez aplikację NIBE Uplink, której darmową instalację 
na smartfonie zapewnia Google Play czy App Store. 

W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy pompy 
ciepła, za pomocą e-mail lub telefonu komórkowego 
system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli na szybką 
reakcję serwisową. System umożliwia również zdal-
ne przeprowadzenie diagnostyki pracy pompy ciepła, 
a tym samym obniżenie kosztu usług serwisowych. 

Mobilne narzędzia NIBE-BIAWAR
Do obliczania, sterowania i monitorowania systemów grzewczych 

Małgorzata SMuczyńSka 

NIBE MODBUS – pompa ciepła  
w inteligentnym domu

System grzewczy na bazie pompy ciepła NIBE, może 
być zarządzany za pomocą inteligentnego sterowania 
budynkiem, co umożliwia z kolei moduł komunika-
cyjny NIBE MODBUS 40. Dzięki temu producenci sys-
temów BMS i użytkownicy „inteligentnych domów” 
mogą sterować wybranymi parametrami pompy cie-
pła z panelu zarządzania takiego systemu.

NIBE DIM dla projektantów  
i instalatorów

NIBE DIM to program, który stanowi narzędzie uła-
twiające dobór optymalnego typu i mocy pompy 
ciepła NIBE, zwymiarowanie dolnego źródła, przy-
gotowanie oferty, czy wyliczenie szacunkowego 
kosztu eksploatacji tego typu urządzeń. Ponadto  
w programie zawarty jest kreator etykiet energetycz-
nych dla zainstalowanego zestawu urządzeń, wraz 
z kartami produktu, które końcowemu użytkowni-
kowi systemu zobowiązani są dostarczyć instalato-
rzy. Program dostępny jest do pobrania w tzw. „Stre-
fie Partnera”, dostępnej po zalogowaniu na stronie 

Login i hasło 
udostępniające podgląd 
na testową pompę ciepła 

Pobierz

Film "Możliwości 
sterownika pompy 
ciepła NIBE"

obejrzyjNIBE Uplink to:
• Szybkie i proste zarządzanie pompą ciepła NIBE 
przez Internet, telefon komórkowy, tablet i system 
inteligentnego zarządzania budynkiem
• Swobodny dostęp do aktualnych wersji oprogramowania
• Zdalna diagnostyka pracy systemu grzewczego, niższe 
koszty serwisu
• Możliwość monitorowania pracy kilku niezależnych 
systemów grzewczych jednocześnie
• Prosta instalacja poprzez podłączenie kabla sieciowego 
lub bezprzewodowo przez adapter WiFi

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/nibe-uplink
https://www.youtube.com/watch?v=-3ntIeubYks
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internetowej www.biawar.com.pl i www.nibe.pl.  
Oprócz programu doborowego NIBE DIM w tym 
miejscu można znaleźć najnowsze wersje oprogra-

mowania do pomp ciepła NIBE, schematy hydrau-
liczne, elektryczne, instrukcje serwisowe itp.

Mapa instalacji pomp ciepła NIBE

Instalatorom, projektantom i użytkownikom chcą-
cym pochwalić się instalacją pompy ciepła NIBE, 
oferujemy kolejne narzędzie mobilne, jakim mapa 
instalacji pomp ciepła NIBE w Polsce. Mapa instala-
cji służy nie tylko promowaniu OZE, ale również jest 
źródłem informacji dla osób zainteresowanych mon-
tażem tego typu urządzenia grzewczego, poprzez do-
starczanie przykładów z życia. Po podświetleniu wy-
branej instalacji, widoczne są podstawowe dane nt. 
obiektu i pompy ciepła, a także zdjęcia urządzenia.

Zdalne sterowanie kotłem PELLUX

W ofercie firmy NIBE-BIAWAr znajdują kotły peletowe 
PELLUX o mocy od 12 do 30 kW. To rozwiązanie ideal-
ne dla osób wymagających, które oczekują praktycznie 
bezobsługowego kotła oraz zwracają uwagę na niskie 
koszty eksploatacji. Kotłami PELLUX można sterować 
z dowolnego miejsca na świecie. Moduł internetowy 
BIA24.net umożliwia zdalny dostęp do bieżących infor-
macji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parame-
trów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego  
w przeglądarkę internetową. W aplikacji możemy zwięk-
szyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrze-
wania, sterować temperaturą ciepłej wody użytkowej 
i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.   

NIBE-BIAWAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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Mapa instalacji pomp 
ciepła NIBE w Polsce

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.biawar.com.pl/produkty-pompy-ciepla/mapa-instalacji
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