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Forbrugsanalyse:
Hvordan bruges vandet
i ejendommen?
 Få overblik over ejendommens vandforbrug

på istaonline.dk
 Opret skræddersyede alarmer og følg
forbruget i udvalgte boliger
 Undgå overforbrug og vandspild til gavn
for miljøet
 Spar beboere for dyre efterregninger

Forbrugsanalyse

Få overblik over, hvordan vandet bruges
i ejendommen
istas forbrugsanalyse giver let overblik over, hvordan vandforbruget fordeler sig
i ejendommen. Det gør det muligt at sætte ind mod vandspild, og spare ejendommens beboere for dyre efterregninger.
Et stort vandforbrug kan være udtryk for, at der bor mange
mennesker i en bolig, men det kan i værste fald også betyde, at der er en lækage, som hurtigt kan blive dyr for både
beboere og miljø. istas forbrugsanalyse giver let overblik
over, hvordan vandforbruget i ejendommen fordeler sig.
Følg og analysér vandforbruget på istaonline.dk
Ejendommens vandforbrug overvåges via et trådløst radiomodul, der registrerer forbruget hvert 20. minut døgnet
rundt. Det kan tilsluttes alle istas nyere vandmålere.
Værdierne kan aflæses på istaonline.dk, der viser diagrammer over vandforbruget i de enkelte boliger. Det gør det
nemt at vurdere, om forbruget ser realistisk ud – om det
ligger inden for normalen i forhold til antallet af beboere
– eller om der kan være opstået en lækage.
Sæt dine egne alarmer
Er der boliger, der ønskes monitoreret i en periode, er det
muligt at oprette forbrugsalarmer på istaonline.dk. Alarmerne kan oprettes med systemets standardværdier eller
skræddersyes med egne værdier, og sendes via mail eller
SMS til fx vicevært, driftschef eller administrator.

På istaonline.dk kan de enkelte boligers vandforbrug i forhold til
ejendommens gennemsnit aflæses. Ligger de i de grønne eller
blå felter, er forbruget inden for normalen. Det gule felt indikerer forbrug over gennemsnittet, og det røde felt viser de kritiske
forbrug.

Ved klik på de enkelte lejemål vises vandforbrugsprofilen med
detaljer om koldt og varmt vand, og hvornår vandet bruges.
Her kan der zoomes ind på en valgfri periode.
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Vil du vide mere?
Kontakt os på 77 32 33 00 eller salg@ista.dk, hvis du vil
høre, hvordan ejendommen bliver tilknyttet istas forbrugsanalyse.

