
ista24 – vyúčtování tepla a vody 
O krok napřed



Informace o spotřebě  
již v průběhu rozúčtovacího období

Nařízení Evropského parlamentu mají za cíl zajistit uživatelům 
bytových jednotek informace o spotřebě tepla a vody v kratších 
časových intervalech, aby mohli na uvedenou spotřebu rychleji 
reagovat a popřípadě ji regulovat.

Informace musí být srozumitelné běžným uživatelům a zároveň 
i umožňovat srovnání spotřeb a nákladů za aktuální období s před-
chozími obdobími.

Společnost ista Česká republika s.r.o. již dnes, o krok napřed, nabízí 
systém řízení dat o spotřebě zdrojů. Radiový systém AMM sympho-
nic sensor net, integrovaný s portálem ista24, registruje, analyzuje 
a archivuje informace o spotřebách tepla a vody. Tímto způsobem 
je naplňována vize Evropské unie a zároveň splněny požadavky 
legislativy České republiky.

Nařízení Evropského 
parlamentu ohledně 
energetické efektivity 
vstoupilo v platnost 
v posledním čtvrtletí roku 
2012 a zásadně ovlivní 
poskytování informací 
v oblastech měření tepla 
a vody a rozúčtování 
nákladů na teplo a vodu
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Portálové služby ista24

Na internetové síti, pod adresou www.ista24.cz budete mít k dispozici veškeré důležité údaje:

Odečty přístrojů
	na jednom místě shromážděné údaje potřebné pro provedení jakékoliv analýzy
	získávání dat pro meziodečty

Analýzy a hlášení
	srovnávací analýzy spotřeb tepla a vody za různá rozúčtovací období
	rychlý a jednoduchý přístup k datům a hodnotám od jednotlivých přístrojů, přes uživatelské jed-

notky až po celé objekty a skupiny objektů
	extrémně nízké i vysoké spotřeby, upozornění na zpětné průtoky vody u vodoměrů.



ista Česká republika s. r. o.
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Data, odečty, spotřeby, analýzy – vše kdykoliv k dispozici online z Vašeho domova
	rychlý přístup k informacím – odečty přístrojů, analýzy, archiv dokumentů rozúčtování za před-

chozí období
	úspory – informace o spotřebách tepla a vody v jednotlivých bytech poskytované uživatelům vedou 

jednoznačně k úsporám
	odhalování chyb – hlášení o zpětných průtocích vody, extrémních a nízkých či nulových spotřebách 

umožní majitelům a správcům domů dostatečně rychlou reakci a nápravu uvedených stavů
	přístup k informacím pro jednotlivé uživatele bytů – monitorování spotřeb a údajů naměřených 

na vodoměrech a poměrových měřičích tepla v bytových jednotkách je důležité pro uživatele bytů 
a bude vymáháno legislativou České republiky.

Více informací Vám rádi poskytneme  
na našich stránkách www.ista.cz,  
nebo nás kontaktujte na e-mailové  
adrese daniel.novy@ista.cz

Proč využívat portál ista24cz?


