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Pompy ciepła NIBE są zaprojektowane do współ-
pracy z dedykowanymi sterownikami NIBE SMO, 
dzięki którym użytkownik może kontrolować każ-
dy z elementów systemu grzewczego. 
Moduły wyposażone są w czytelne kolorowe wy-
świetlacze z menu w języku polskim. Ich obsługa 
jest intuicyjna, a z poziomu menu dostępna jest 
pomoc dodatkowa (zawierająca skrót drukowa-
nej instrukcji użytkownika). Sterowniki wyposa-
żone są w gniazda USB, dzięki którym użytkow-
nik może zainstalować standardowe parametry 
z pamięci przenośnej, zmienić dane lub zaktuali-
zować oprogramowanie urządzenia. Poza możli-
wością ustawienia własnych parametrów pracy, 
moduły zapewniają dostęp do pełnej informacji 
o statusie pompy ciepła, czasie pracy sprężar-
ki, wartościach temperatury odczytywanych na 
urządzeniach czy zakłóceniach systemu.

Pompy ciepła NIBE to urządzenia grzewcze, które mają wiele zalet. Są nimi: funkcjonalność, efektywność, 
przyjazność dla środowiska, prostota instalacji oraz łatwość codziennej obsługi. Każdy dom, lokal czy 
mieszkanie wymaga indywidualnego podejścia do systemu grzewczego, dlatego wyjątkowo ważna  
jest możliwość spersonalizowanego zarządzania tym systemem.

Wygodne steroWanie pompą ciepła niBe

http://www.instalreporter.pl
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Moduł sterujący SMO 20 przeznaczony jest do 
kontroli jednej pompy ciepła oraz jednej pompy 
obiegowej i zapewnia zarządzanie następujący-
mi parametrami:
•	ogrzewanie	 i	chłodzenie	(wymagana	pompa	
ciepła z funkcją chłodzenia) – m.in. nastawianie 
temperatury pomieszczeń dla każdego dnia ty-
godnia, ustawianie temperatury zasilania sys-
temów grzewczych (podłogowego lub grzejni-
kowego), programowanie zmian temperatury 
pokojowej w czasie doby, programowanie wła-
snej krzywej grzania/chłodzenia (zalecane dla 
użytkowników zaawansowanych),
•	produkcja	ciepłej	wody	użytkowej	(w	przypad-
ku podłączenia zasobnika c.w.u.) – m.in. ustawie-
nie preferowanej na co dzień temperatury c.w.u., 
okresowe obniżenie/podwyższenie temperatury 
wody, ustawienie trybu urlopowego (ogranicze-
nie produkcji c.w.u.), czasowe wyłączenie cyrku-
lacji, ustawienie okresowego przegrzewu c.w.u.,
•	praca	dodatkowego	źródła	ciepła	–	np.	grzałka	
zanurzeniowa, grzałka elektryczna, system solar-
ny, kocioł na gaz/olej/pelet/drewno, moduł cie-
płowniczy może włączać się automatycznie w sy-
tuacjach awaryjnych lub jako zasilanie rezerwowe.

Zaawansowany moduł sterujący SMO 40 może 
kontrolować do 8 pomp ciepła pracujących  
w układzie kaskadowym oraz kilka pomp obie-
gowych. większe są też możliwości zarządzania. 
Ten moduł sterujący umożliwia ustawianie pa-
rametrów (podobnie jak moduł SMO 20) ciepłej 
wody,	pracy	dodatkowego	źródła	ciepła,	ogrze-
wania i chłodzenia. Dodatkowo pozwala też za-
rządzać ogrzewaniem wody basenowej, pra-

cą rekuperatora czy współpracą z inteligentną 
siecią elektroenergetyczną (funkcja SG-Ready). 
Ciekawą opcją dostępną w sterowniku SMO 40 
jest funkcja PV ready, dzięki której możliwa jest 
współpraca pompy ciepła z instalacją fotowolta-
iczną. Dodatkowo dzięki zwiększeniu wydajno-
ści pracy pompy ciepła w czasie produkcji dar-
mowej energii ze słońca, uzyskuje się większe 
oszczędności. warto wymienić też przydatną  
w sieciach inteligentnych funkcję Smart price ada-
ption. Dzięki niej pompa ciepła ma możliwość re-
gulacji swojej wydajności w zależności od chwi-
lowej ceny energii elektrycznej.

NIBE UPLINK – PomPa cIEPła Pod stałą KoNtroLą

Do niedawna moduły SMO były najczęściej wykorzystywane do bezpośredniego, ręcznego 
sterowania pracą pompy ciepła lub systemu grzewczego z poziomu panelu sterownika. Jed-
nak coraz więcej użytkowników jest zainteresowanych zarządzaniem urządzeniami na odle-
głość, a moduły SMO to umożliwiają. Sterownik pompy ciepła podłączamy do Internetu, wy-
korzystując kabel sieciowy lub bezprzewodowo wykorzystując adapter wiFi. Po podłączeniu 
pompy ciepła do systemu NIBE Uplink użytkownik może sterować nią zdalnie z dowolnego 
punktu na świecie za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.
Poprzez aplikację NIBE Uplink można uzyskać podgląd na aktualny status pompy ciepła oraz 

pobrać najnowszą aktualizację oprogramo-
wania, zupełnie za darmo. w przypadku wy-
stąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła,  
za pomocą e-mail lub telefonu komórkowe-
go system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli 
na szybką reakcję serwisową. System umożli-
wia również zdalne przeprowadzenie diagno-
styki pracy pompy ciepła, a tym samym ob-
niżenie kosztu usług serwisowych.

Jak działa system NIBE Uplink?
System NIBE Uplink dostępny jest w trzech 
wersjach:
•	Basic	– bezpłatna wersja podstawowa, któ-
rej głównym zadaniem jest bieżący monito-
ring, w przypadku wystąpienia zakłóceń wysy-
łanie ostrzeżeń (do użytkownika, instalatora, 
serwisanta) oraz rejestracja stanu systemu 
grzewczego (użytkownik ma bezpłatny do-
stęp do 1-miesięcznej historii),
•	Premium	zmiana	ustawień – płatna wer-
sja, zawiera wszystkie funkcje wersji Basic 
oraz dodatkowo pozwala na bieżące stero-
wanie systemem grzewczym,
•	Premium	rozszerzona	historia – płatna wer-
sja, zawiera wszystkie funkcje wersji Basic oraz 
dodatkowo daje dostęp do danych historycz-
nych zapisywanych w systemie od momentu 
podłączenia pompy ciepła do NIBE Uplink.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl
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