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Smart home kojarzy się przede wszystkim ze smart-
fonem, a konkretnie z aplikacjami pozwalającymi 
na zarządzanie, a co najmniej – na sterowanie roz-
maitymi instalacjami. Tymczasem jest to zaledwie 
„wisienka na torcie” inteligentnych technologicz-
nie budynków. Mają one nie tylko ułatwiać funk-
cjonowanie użytkowników, ale przede wszystkim 
ograniczać koszty użytkowania. A skoro tak, to fun-
damentem inteligentnego domu powinien być in-
teligentny system energetyczny. wszystkie takie 
systemy łączy instalacja pompy ciepła, paneli foto-
woltaicznych oraz systemu wentylacji z rekuperacją.

Technologicznie najbardziej 
zaawansowane na rynku

Od ubiegłego roku pompy ciepła NIBE stały się 
inteligentne, czyli smart. wtedy to bowiem ofer-
tę marki NIBE wzbogaciły urządzenia najnowszej 
generacji, idealnie wpisujące się w obecny trend 
SMART, czyli domu inteligentnego. Nowe oprogra-
mowanie zastosowane w urządzeniach serii NIBE 
S to ponad 10 milionów wierszy kodu, dzięki któ-
rym pompy ciepła NIBE oferują jeszcze bardziej 
wydajne i zaawansowane technologicznie funkcje.

Pompy ciepła od dłuższego czasu cieszą się zainteresowaniem inwestorów 
budujących domy, a od początku 2021, gdy zaczęła obowiązywać 
nowa norma energetyczna wT2021 – walczą o miano kluczowego 
urządzenia grzewczego. Firma NIBE-BIAwAR spodziewała się tego 
wzrostu zainteresowania i w ubiegłym roku wzbogaciła ofertę o pompy 
ciepła serii S. Są to urządzenia nie tylko efektywne, ale wykorzystujące 
najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu inteligentną pompą ciepła 
można zarządzać nie tylko za pomocą smartfona, ale i… głosem!

PomPy ciePła NiBe tyPu smart 

http://www.instalreporter.pl
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także zdalne uruchamianie diagnostyki, co ma 
ogromne znaczenie w toku eksploatacji pompy.
Dzięki dwóm dedykowanym wersjom nowa apli-
kacja MyUplink jest przyjazna zarówno dla użyt-
kownika pompy serii S, jak i instalatora i serwisan-
ta. Łatwy dostęp do zaawansowanych ustawień 
eksperckich z poziomu menu, ułatwia proces in-
stalacji pompy NIBE serii S, jej uruchomienie (za 
pomocą kreatora pompy ciepła), jak i później-
szą eksploatację. Istnieje również możliwość 
szybkiego bezpośredniego sparowania telefo-
nu komórkowego ze sterownikiem urządzenia, 
co ułatwia instalatorowi montaż i konfigurację 
systemu szczególnie w przypadku oddalonych 
od siebie jednostek (zewnętrznej i wewnętrz-
nej) powietrznej pompy ciepła. Po nawiązaniu 
przez wi-Fi połączenia między pompą ciepła  
a aplikacją MyUplink użytkownik może na smart-
fonie lub ekranie komputera odczytywać infor-
macje o pompie w czasie rzeczywistym i dostoso-
wywać jej ustawienia. Aplikacja umożliwia także 
bezprzewodową aktualizację oprogramowania. auTomaTyczna współpraca z innymi 

urządzeniami

O najwyższym poziomie „smartowności” pomp 
ciepła serii S świadczy także funkcja optymaliza-
cji współpracy z instalacją fotowoltaiczną czy ze 
stacją meteorologiczną. Potrafi ona też dostoso-
wywać się do optymalnego poboru energii elek-
trycznej w systemach smart-grid różnicujących 
ceny energii elektrycznej np. w różnych porach 
dnia. warto też wspomnieć o bezprzewodowym 
odczycie wilgotności czy stężenia dwutlenku wę-
gla w pomieszczeniu oraz możliwości sterowania 
pracą termostatów instalacji grzewczej.

Urządzenia serii S wyposażone zostały w prosty  
w obsłudze sterownik z kolorowym, dotykowym wy-
świetlaczem, który umożliwia sterowanie pompą cie-
pła bezpośrednio na ekranie lub zdalnie za pomocą 
aplikacji MyUplink lub witryny www.myuplink.com.
Po podłączeniu do Internetu, pompa ciepła po-
informuje użytkownika o zakłóceniach w jej pra-
cy przez telefon, automatycznie dostosuje pracę 
do bieżących warunków pogodowych, a tak-
że względem bieżącej ceny energii elektrycznej  
w systemach smart-grid, stabilizując sieć ener-
getyczną. Co więcej, dzięki dwóm wbudowanym 
antenom oraz łączności bezprzewodowej, pom-
pa ciepła automatycznie sygnalizuje dostępność 
najnowszej wersji oprogramowania. 

aplikacja przyjazna dla każdego

Dzięki pełnej komunikacji urządzeń w chmurze 
obliczeniowej oraz synchronizacji pracy pom-
py ciepła z aktualnymi warunkami pogodowymi, 
urządzenia serii NIBE S stają się integralną częścią 
inteligentnego domu, samodzielnie dostosowując 
wydajność ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji, 
w zależności od odczytów z czujników dwutlenku 
węgla i wilgotności, w poszczególnych pomiesz-
czeniach naszego domu. Co ważne, bezprzewodo-
we połączenie pompy i jej akcesoriów umożliwia  
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wszystkie pompy ciepła nibe z serii s 
są zarządzane poprzez połączenie wi-Fi 
z poziomu aplikacji myuplink poprzez 
smartfona lub z klawiatury kompute-
ra, ale także za pomocą głosu. same 
pompy ciepła serii s wyposażone są  
w intuicyjny wyświetlacz z kolorowym 
panelem dotykowym wyposażonym  
w przewodnik tzw. „samouczek”.

oprócz inteligentnego systemu stero-
wania, pompy serii nibe s wykorzystu-
ją najbardziej zaawansowane technolo-
gicznie rozwiązania do energetycznej 
obsługi domu. nibe s1255 to najbardziej 
zaawansowana technologicznie grun-
towa pompa ciepła nibe z modulowa-
ną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kw.  
model o mocy 6 kw jest dostępny  
w wersji z wbudowanym modułem 
chłodzenia pasywnego nibe s1255 pc.  

Typoszereg nibe s1255 wyposażony 
został w inwerterowo sterowaną sprę-
żarkę i elektroniczne pompy obiegowe  
z płynną regulacją prędkości. umożliwia 
to automatyczne płynne dostosowanie 
wydajności pracy systemu pompy cie-
pła do aktualnego zapotrzebowania na 
ciepło bez skoków poboru energii, czego 
efektem są niższe rachunki za ogrzewa-
nie i ciepłą wodę. inne atuty, to łatwiej-
szy rozruch urządzenia, brak konieczno-
ści stosowania zbiornika buforowego, 
cicha praca (pompa ciepła z serii s pra-
cuje ciszej niż lodówka) oraz możliwość 
rozbudowy domu w późniejszym cza-
sie. co ważne urządzenie ma najwyż-
szą klasę energetyczną a+++ oraz bar-
dzo wysoki średnioroczny współczynnik 
sprawności (scop) równy 5,5.
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