
  

ista otevírá nové centrum technologií v Essenu 
 
Špičkové digitální technologie pro větší efektivitu energií budov se vytváří v areálu "ista 
Technikum" v Essenu. Společnost proto dále rozšiřuje svoje postavení v oblasti digitálních 
inovací. 
 
Všechny produkty společnosti ista - od digitálních měřících přístrojů po tepelnou energii až 
po inteligentní kouřové alarmy - budou nyní vyvíjeny v novém technologickém centru. 
Společnost proto sdružuje celý svůj výzkum a vývoj produktů od první myšlenky koncepce 
trhu na jednom místě. ista chce tuto pozici dokonce mít ještě lepší, aby podpořila své 
zákazníky v oblasti digitalizace budov po celém světě. 
 
Za tímto účelem, poskytovatel energetických služeb úmyslně dává budoucnost zhruba 75 
zaměstnancům technologického centra svobodu rozvíjet nové myšlenky a koncepty 
nezávisle. "V našem novém Technikum pracujeme na inovaci a atraktivním řešení pro chytré 
budovy (smart building), "říká Jochen Schein, Operační ředitel společnosti ista (COO). 
 
ista investuje každý rok více než 100 milionů eur do digitálních zařízení a infrastruktury. 
Dnes již společnost používá 16 milionů tzv. "připojených zařízení". 400 000 těchto zařízení 
se přidává každý měsíc. Spotřeba tepla a teplé vody může být tedy odečtena přímo 
rádiovým přenosem bez nutnosti čtečky měřidel pro vstupu do bytu. Další služby pro 
inteligentní bydlení pro více rodin ("Inteligentní budova") v budoucnu brzy přibydou. 
 

O společnosti ista Česká republika s.r.o. 

ista je jednou z předních světových společností působících v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
budov. Svými produkty a službami pomáhá udržitelným způsobem hospodařit s energiemi, šetřit 
náklady a emise CO2. Společnost ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby 
energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu 
využívá portfolio hardware k součástí – poměrové rozdělovače topných nákladů, vodoměry, měřiče 
tepla a příslušné instalační systémy. Je průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje měřící techniky. 
Společnost ista usiluje o spravedlivé rozdělení nákladů na odebrané teplo a vodu na základě 
individuální spotřeby. Již déle než 100 let poskytuje svoje služby více než 12 milionům bytových 
jednotek ve 24 zemích po celém světě. 

V České republice působí společnost ista již od roku 1992 a je v současné době jedním z největších 
poskytovatelů profesionálních služeb v oblasti měření a rozúčtování energií, a její výrobky a komplexní 
služby patří k nejspolehlivějším a nejvyspělejším na českém trhu. Více informací najdete na 
www.ista.cz 

 


