
Řídicí jednotka 
NIBE SMO S40
Výhody:

• Dotykový displej

• Bezdrátové připojení k internetu a k příslušenství

• Vytápění, chlazení, ohřev vody

• Ohřev bazénu, solární systém, krokové řízení 
přídavného zdroje

• Umožňuje řídit až 8 tepelných čerpadel NIBE  
vzduch-voda

• Vzdálená správa přes internet – MyUplink

• Jednoduchá konektivita s chytrými domácnostmi

• Možnost kombinace s fotovoltaickým systémem

• Moderní a elegantní skandinávský design

• Chytrý, uživatelsky přívětivý systém s dotykovým 
ovládáním pro maximální pohodlí

• Možnost adaptivního řízení dle předpovědi počasí

• Ve spojení s tepelnými čerpadly NIBE typu  
vzduch-voda – součást vaší energeticky úsporné 
a chytré domácnosti

V SOULADU S PŘÍRODOU WWW.NIBE.CZ

NIBE SMO S40 je inteligentní řídicí modul vybavený ovládací 
jednotkou nové generace pro dosažení maximálního komfortu, 
účinnosti a bezpečnosti provozu. Jasné informace o stavu, 
době provozu a všech teplotách se zobrazují na velkém 
dotykovém displeji.

S integrovanou Wi-Fi tvoří řada NIBE „S“ přirozenou součást 
vašeho domu. Chytrý regulátor NIBE automaticky upravuje 
vnitřní klima a vy máte plnou kontrolu prostřednictvím 
telefonu nebo tabletu. Tím je zajištěno maximální pohodlí 
a minimální spotřeba energie s ohledem na životní prostředí.

MÍT CHYTROU DOMÁCNOST JE TAK SNADNÉ!

NOVINKA!

Objevte novou řadu NIBE „S“



NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
DZ Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71  Benátky nad Jizerou
www.nibe.cz, www.nibe.sk

Společnost NIBE neodpovídá za faktické  
nebo tiskové chyby v tomto letáku. 
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Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Externí tepelný zdroj
Tři kroky pro elektrický ohřívač nebo bojler 

se směšovacím ventilem. Umožňuje použití 
upřednostňovaných tepelných zdrojů.

Oběhové čerpadlo s řízeným otáčky (příslušenství) CPD11, dostupné ve dvou velikostech

Napájecí napětí 230 V ~ 50 Hz

Stupeň krytí IP21

Výška×šířka×hloubka [mm] 350×540×110

Hmotnost [kg] 5

Kompatibilní venkovní jednotky
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,  

řada NIBE AMS10 + HBS 05

Příslušenství
Široký sortiment zahrnující další topný okruh, ohřev 

bazénu, solární systém, rekuperační jednotku, 
pokojovou jednotku, atd.

Maximální kompatibilita:

NIBE SMO S40 je možné použít pro řízení velké řady 
konfigurací:
• Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický 

kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
• Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním 

tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
• Velikost ohřívače vody či akumulační nádoby  

dle požadavků zákazníka 
• Možnost ohřevu až 2 bazénů
• Kombinace s fotovoltaickým či solárním systémem
• Jednoduché připojení k chytré domácnosti
• Možnost propojení s dalšími chytrými zařízeními  

(např. hlasová asistentka Amazon Alexa, meteostanice 
NETATMO, atd.)

Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo 
řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když 
jste připojení, získáváte aktuální údaje z tepelného 
čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat 
své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla 
NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.


