UUE NIBE S-SEERIA
MAASOOJUSPUMBAGA
ON LIHTNE OLLA NUTIKAS
Mida aeg edasi, seda rohkem on meie kodus erinevaid seadmeid
ja masinaid, mis pakuvad üheskoos toimides kasutajale seninägematuid eeliseid ja mugavusi. Seepärast ongi Euroopa juhtiv
soojuspumpade valmistaja NIBE võtnud oma uhiuue S-seeria
lähtekohaks arusaama, et tänapäevase nutikodu keskpunktiks on
kujunemas arukas soojuspump, mis kohandub operatiivselt elanike erinevatele vajadustele ning suudab neile pakkuda parimaid
lahendusi, muutmaks igapäevaelu mugavamaks ja lihtsamaks.
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KÜTAB KÕIGE ODAVAMAL AJAL JA
JÄLGIB ILMATEADET
NIBE S-seeria soojuspumpadel on kasutusel rakendus Smart
Price Adaption, mille kaudu soojuspump saab infot järgneva 24
tunni elektribörsi hindadest. Tänu sellele töötab soojuspump
maksimaalselt just sel ajal, kui elektri hind on kõige madalam.
NIBE S-seeria soojuspumbad on ühendatud ka ilmateatega, mis
võimaldab seadmel kohanduda operatiivselt kiiretele ilmamuutustele ja muuta vastavalt kütterežiimi. Kõik see annab veelgi
säästu küttekuludelt ja tagab ülimalt mugava sisekliima.

SOBIB NII SUURELE KUI KA VÄIKSELE MAJAPIDAMISELE
NIBE valikus on kolm erineva võimsusega mudelit S1155/S1255: 1,5-6 kW, 3-12 kW ja 4-16 kW, mille hulgast
leiab endale sobiliku küttelahenduse nii suure kui ka väikse maja elanik.
Mudelisse S1255 on sisseehitatud 180 liitrine roostevaba soojaveeboiler, aga kui peaks olema suurem sooja tarbevee vajadus, siis saab soetada ka veeboilerita mudeli S1155, millele saab lisada suurema mahuga eraldiseisva
veeboileri. Kuna boilerita soojuspumba mõõtmed on väiksemad, siis mahub stiilse disainiga S1155 ka madalasse
ruumi.

INVERTERTEHNOLOOGIA NUTIKAS KUUES
Uus NIBE S1255 on nutikas inverterkompressoriga maasoojuspump, mis ammutab maasügavusest energiat äärmiselt efektiivselt, pakkudes Sulle olulist energiasäästu Põhjamaises kliimas. Soojuspump võtab aastaringselt
arvesse Sinu kodu küttevajadusi, kohandub neile lähtuvalt elanike eelistustest, välistemperatuurist ning soovi
korral isegi sellest, kas pere on parajasti kodus, tööl või koduteel.

INTEGREERITUD WI-FI
NIBE S1255 on püsivalt ühendatud Wi-Fi võrku, tänu millele saab seda igal ajahetkel juhtida, kas uue puutetundliku ekraaniga ruumimooduli või nutiseadme kaudu. Püsiv Wi-Fi ühendus tagab, et seade saab kätte kõik
tarkvarauuendused, ilma et kasutaja peaks selle üle pead vaevama.

UUS JUHTÄPP myUplink
Uus äpp myUplik võimaldab Sul jälgida soojuspumba tööd online’is, seadistada
soojuspumpa vastavalt oma eelistustele ning veenduda, et seade töötab just nii,
nagu sa oled seda soovinud. Kasutades myUplinki ja võrgupõhist tasuta IFTTT
teenust on võimalik ühendada uue soojuspumbaga ka kodu teised nutiseadmed, mistõttu muutub kodukliima juhtimine veelgi mugavamaks. Näiteks oskavad majapidamisse paigutatud andurid teatada soojuspumbale, kui kedagi ei
viibi kodus. Soojuspump saab seepeale alandada toa- ja küttevee temperatuuri
ning lülitada madalamale režiimile ka ventilatsioonisüsteemi. Samuti oskab soojuspump vastu võtta GPSi signaali, mis annab märku, kui keegi elanikest on koju
saabumas ja hakkab seepeale taas temperatuuri tõstma. Mõistagi vähendavad
seesugused nutikad lahendused olulisel määral ka majapidamise elektriarvet.

Puutetundlikul juhtpaneelil saab kuvatavate lehtede vahel mugavalt
libistades liikuda ja seada soojuspumpa parimale töörežiimile.

Kliimaseade OÜ on NIBE soojuspumpade volitatud
müüja ja paigaldaja. Firmal on 22- aastane kogemus
soojuspumpade paigaldamisel ja hooldamisel. NIBE
soojuspumbal põhineva küttesüsteemi projekteerimisel kasutab Kliimaseade OÜ spetsiaalset NIBE energia
säästmise ja dimensioneerimise tarkvara. Majale valitakse sobiv soojuspump koos vajalike lisaseadmetega,
arvutatakse aastane kokkuhoid võrreldes muu kütteliigiga ning aastane ekspluatatsioonikulu ja tasuvusaeg.
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