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ista Magyarország Kft. – Ipari felhasználóknak 

Napjainkban az energiatakarékosság ökológiai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságú. Az energiaköltségek 

több mint 80%-át a fűtés, a melegvíz és a villanyáram költségei adják, ezért ezek mérése és fogyasztás szerinti 

elszámolása nem csak a lakossági fogyasztók esetében alapvető feltétele az ésszerű felhasználásnak. 

Az ista mint nemzetközi vállalat, a világ vezető szolgáltatója a fűtési költségmegosztók értékesítése, 

fogyasztásarányos költségelszámolások, valamint az energiamenedzsment szolgáltatások terén. A világ 26 országában 

több mint 11 millió fogyasztónál közel 50 millió készüléket (fűtési költségmegosztót, vízmérőt és 

hőmennyiségmérőt) üzemeltetünk. 1995 óta Magyarországon is a megbízható és pontos, a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelő fogyasztásmérést és elszámolást, valamint a fogyasztásmérők, költségmegosztók és egyéb 

fűtési szerelvények széles skáláját biztosítjuk a termékekhez kapcsolódó szolgáltatásainkkal együtt. 

A magyarországi kereskedelmi, illetve ipari ingatlanokban, ipari parkokban igény szerint építünk ki, víz- és 

hőmennyiségmérő pontokat a meglévő rendszerekben. Társaságunk azonban nem csak a szükséges szerelvények 

beépítését végzi el, hanem a megrendelő igénye alapján az adott épület fűtési rendszerének teljes korszerűsítését, 

vagy akár csak a működő rendszer(ek) beszabályozását is vállalja. Az így korszerűsített ingatlanokban a gépészeti 

korszerűsítés, beszabályozás, a hő-, és vízfogyasztás mérése és társaságunk pontos, fogyasztásarányos 

költségelszámolása által jelentős energiamegtakarítást érhető el, ami alacsonyabb üzemeltetési költségeket is jelent.  

 

 

További részletes és aktuális információkért szíves figyelmükbe ajánljuk weboldalunkat (www.ista.hu)! 

 Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on is! 

Termékeink és szakértő munkatársaink 

gondoskodnak arról, hogy a fogyasztási adatok 

mérése és ezek kiszámítása mindig pontos és 

megbízható legyen. Kiváló minőség, tartós 

termékek, országos lefedettség és megbízható 

szolgáltatói jelenlét jellemzi munkánkat – melyet 

Önökért, Önökkel együtt végzünk. 

 

Symphonic® 3 

A symphonic® 3 elnevezésű rádiókommunikációs 

rendszerünkbe készülékeink kivétel nélkül 

integrálhatóak. Ez a rendszer lehetővé teszi a 

különböző fogyasztásmérők és a költségmegosztók 

távkiolvasását bármikor, a lakók legkisebb zavarása 

és otthonaikba történő bejutás nélkül. A 

készülékek által közölt értékeket mobil internet 

alapú kommunikációra képes adatgyűjtő 

központ(ok) alkalmazásával továbbítjuk 

elszámolást végző részlegünk számítógépeibe, 

ezzel biztosítva az elszámolások pontosságának 

nagyfokú biztonságát. Fontos tudni, hogy az ista 

symphonic 3 rádiós rendszerébe (az ista rádiós 

készülékein túl) bármilyen impulzuskimenettel 

rendelkező mérőeszköz beintegrálható. 
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