Nyhed

Lækagekontrol:
Få besked om lækager
og spar penge





F å besked på mail eller SMS om kritiske lækager
Reducér vandspild til gavn for miljøet
Spar beboere for dyre efterregninger
Se oversigt over alle lækager på istaonline.dk

Lækagekontrol
til vandmålere

Få besked om lækager og spar penge
Med istas lækagekontrol alarmeres du i tilfælde af unaturligt vandforbrug.
Det sparer beboerne for dyre efterregninger og gavner miljøet.
En dryppende vandhane eller et toilet, der løber, kan
hurtigt blive en dyr fornøjelse for ejendommens beboere.
Et defekt toilet taber cirka 25 liter vand i timen, svarende
til 220 m3 om året. Med en vandpris i Danmark på ca.
50 kr. pr. m3 *, beløber det sig til hele 11.000 kr. om året!
Penge, der nemt kan spares med istas lækagekontrol.
Overvåger vandforbruget døgnet rundt
istas lækagekontrol gør det muligt at reagere på lækager.
Ejendommens vandforbrug fjernovervåges via et trådløst
radiomodul, der registrerer forbruget hvert 20. minut
døgnet rundt.
Systemet registrerer, hvis der bruges vand på tidspunkter,
hvor der ikke bør være noget forbrug, eller hvis forbruget
overstiger en selvvalgt forbrugsgrænse.
Lækagekontrol kan tilsluttes alle istas nyere vandmålere.
Er der ikke installeret vandmålere i de enkelte lejemål, kan
lækagekontrollen installeres på ejendommens stigstrenge.

På istaonline.dk har du overblik over alle forbrugssteder med
lækager. Se bl.a. hvor mange kubikmeter vand en lækage udvikler sig til, hvis den ikke stoppes i tide.

Vandspild:
25 liter pr. time

Lækageoversigt og alarmer på mail og SMS
Lækager kan følges på istaonline.dk, hvor der også kan
sættes alarmer med selvvalgte forbrugsgrænser, som
sendes automatisk til fx ejendommens vicevært eller administrator via mail eller SMS, så der kan sættes ind mod
vandspild.
Vil du vide mere?
Kontakt os på 77 32 33 00 eller salg@ista.dk, hvis du vil
høre mere om mulighederne for lækagekontrol.

Vandspild:
220 m3 pr. år

Omkostninger:
11.000 kr. pr. år
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* Kilde: DANVA ”Vand i tal 2014”.

