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Pilvipalveluja NIBE lämpöpumppulämmittäjän hyödyksi 
 

 

Etäluettavat sähkömittarit ovat tätä päivää, mutta voimmeko kuluttajina saada niistä aidosti hyötyä? Kyllä. 

Ainakin uusimpien NIBE maalämpöpumppujen käyttäjä säästää selvää rahaa päivittämällä laitteensa 

ohjaukseen uusimman ohjelmistoversion, jonka mukana tulee lämpöpumppukäytössä mullistava, sähkön 

hintamuutoksia hyödyntävä Smart Price Adaption (vapaasti kotimaiselle käännettynä: Älykkäästi hinnan 

mukaan säätyvä). 

 

Pohjoismainen sähkön tukkukaupalle on muotoutunut oma pörssinsä, NordPool, jossa päivittäin sähkön 

jakelijat tekevät ostopäätöksen seuraavan päivän sähköntarpeeseen. Koska tarve muuttuu voimakkaasti 

päivän aikana niin kuluttajien käytössä kuin teollisuuden toiminnoissakin, muuttuu sähkön hinta tunneittain 

kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Tuo tuntipohjainen, seuraavan päivän pörssihinta julkistetaan noin klo 13 

Suomen aikaa, joten käyttäjät saavat tietää, milloin sähkö on kallista ja milloin edullisempaa. Teollisuus 

hyödyntää tätä tietoa mahdollisuuksien mukaan. Nyt tämä mahdollisuus on tehty helpoksi myös NIBE 

lämpöpumpun käyttäjälle. 

 

 

 

 

NordPool-sivuilta  11.12.2014 kopioitu tieto seuraavan päivän sähkön pörssihinnaksi. 

Kuvassa mukana myös edellisten päivien hinnanvaihtelut. 
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Pörssihintapohjainen sähkö on lähes kaikkien kuluttajien saatavissa ja se on osoittautunut useimmissa 

hintavertailuissa kuluttajalle edullisimmaksi. Hintavaihteluita katsottaessa huomaa nopeasti, että 

lämmityskuluissa voi edelleen helposti säästää vähentämällä lämmitystä hintapiikkiaikoina. Smart Price 

Adaption ei estä kulmikkaasti lämmitystä kokonaan, vaan antaa lämpötilan vaihdella niin, että asukas tuskin 

sitä huomaa, luonnollisesti käyttäjän määrittelemissä rajoissa.  

 

Koska käyttäjän kulutustottumukset vaikuttavat voimakkaasti lämmityksen tarpeeseen ja hän voi itse 

määrittää toiminnon vaikutusasteeseen, ei NIBE pysty antamaan tarkkaa tietoa säästön määrästä. 

Kokemuksemme mukaan 5-10 %:n säästömahdollisuus on realistinen. Voimme myös auttaa 

ilmastotalkoissa vähentämällä kulutus- ja hintapiikkien aikaista sähkönkäyttöä, mikä vähentää useimmin 

kivihiilellä tuotettua sähkön lisätuotantoa.  

 

Useimmissa uusissa NIBE lämpöpumpuissa on mahdollisuus kytkeytyä pilvipalveluun NIBE Uplink, joka 

antaa käyttäjälleen mahdollisuuden seurata laitteen toimintaa älykännykällä, tabletilla tai tietokoneella. 

NIBE Uplink-pilvipalvelua hyödynnetään nyt Smart Price Adaption:ssa keräämällä sen kautta sähkön 

hintatieto NordPool:lta lämpöpumpun ohjaukseen. Tuntihinnoitteluun perustuvan ohjauksen käyttö 

onnistuu maksuttomalla peruspaketilla.  

 

Mitä kaikkea tarvitaan Smart Price Adaption:n käyttöön? Tässä vaiheessa ohjauksen ohjelmisto on 

saatavissa niille NIBE F1145/F1245 lämpöpumpuille, joissa Uplink-kytkentämahdollisuus ja nettiyhteys. 

Jatkossa ohjelmisto tulee NIBE F1155/F1255 invertterimaalämpöpumpuille, NIBEn 

poistoilmalämpöpumpuille ja ilma/vesi-lämpöpumppujen sisäyksiköille (SMO40, VVM 310, VVM 320 ja 

VVM500). Vielä nyt ohjelma ei ole tehdasasennettuna, mutta sen asennat itse pienelläkin 

tietokoneosaamisella. Myös ammattitaitoinen asennus- tai huoltoliike auttaa ohjelmiston asennuksessa.  

 

Ja mitä maksaa? Uuden ohjelmiston voit ladata ilmaiseksi osoitteesta www.nibeuplink.com. 

 

Lisätietoa löydät sivuilta www.nibe.fi. 

 

 

 


