
Költségmegosztás,
hômennyiségmérés és vízmérés
lépésrôl lépésre 
Gyorsaság, egyszerûség, minôség, költségmegtakarítás



Szolgáltatásaink Szolgáltatási célcsoport

i
Személyre szabottan segítünk felmérni, kiválasztani, megtervezni és kivitelezni az Önök lakóközössége számára 
legmegfelelôbb szabályozási és mérési megoldásokat. Kérjük, keressék szakértô munkatársainkat!

 � fûtési költségmegosztás és elszámolás
 �hômennyiségmérés és vízfogyasztásmérés, elszámolás, 

adatszolgáltatás
 � fogyasztásmérés teljes rádiós rendszerben
 � ista24.hu Ügyfélportál szolgáltatás
 � fûtési rendszerek korszerûsítése, szerelvények értékesítése
 � kedvezô finanszírozási megoldások

 � Társasházak és lakásszövetkezetek
 � Ingatlan- és társasházkezelôk
 � Ingatlanfejlesztôk
 �Kivitelezôk, beruházók
 � Bevásárlóközpontok, irodaházak
 �Gépészeti nagykereskedések

A magyarországi távfûtött, illetve házközponti fûtésû épületek többségének elöregedett  
a fûtési rendszere. Társaságunk a lakóközösségek igénye alapján és a hatályos elôírásoknak is 
eleget téve a fûtési rendszerek szekunder oldalának teljes korszerûsítését vállalja tervezéstôl 
a kivitelezésig. Az elvégzett korszerûsítést követôen a termosztatikus szelepekkel lehet 
szabályozni a radiátorokat és ezáltal a lakás/helyiség hômérsékletét, melyek tudatos 
használatával jelentôs energia takarítható meg. Az ista díjtalan felméréssel és díjtalan 
ajánlatadással támogatja az Önök törekvéseit. A lakóközösségek igénye szerint általunk 
felszerelt fûtési költségmegosztók, vízmérôk, vagy hômennyiségmérôk kiolvasását és 
adatszolgáltatását a kor igényeinek megfelelôen az interneten elérhetô, ista24.hu Ügyfélportál 
szolgáltatással ötvözve végezzük el.

Szolgáltatási területek:
fûtés    hûtés    víz    gáz    áram

humonic® 3  
páratartalom-mérô 
(rádiókommunikációs)

Kiolvasás kézi adatgyûjtô  
eszközzel (PDA) vagy adatgyûjtôő 
központtal (AMM), a kiolvasott 
adatokat az ista24.hu 
Ügyfélportálon is megjelenítve.

pulsonic® 3 
impulzusmodul  
az épület fô vízmérôjéhez 
(rádiókommunikációs)

memonic® 3 
távleolvasás adatgyûjtô 
központ segítségével 
(rádiókommunikációs)

domaqua® m  
vízmérô  
(rádiósítható)

fumonic® 3 
füstérzékelô 
(rádiókommunikációs)

istameter® m  
vízmérô 
(rádiósítható)

doprimo® 3 
költségmegosztó 
(rádiókommunikációs)

sensonic® II  
kompakt hômennyiségmérô

optosonic® 3  
rádiókommunikációs modul 
hômennyiségmérôhöz



Fogyasztásarányos elszámolás
A fogyasztásarányos elszámolást kérô 
épületekben élô fogyasztók havonta fûtési 
elôleget fizetnek a távhôszolgáltatónak, 
vagy a közös képviseletnek.  Társaságunk 
az elszámolási szerzôdésben foglaltaknak 
megfelelôen kiolvassa a költségmegosztókat. 
Az adatok számítógépes rögzítése után 
megtörténik az elszámolás, amit átadunk 
az épület képviseletének. Fontos tudni, hogy 
a költségmegosztó nem hômennyiséget mér, 

hanem a radiátor felületi hômérséklete, 
a környezeti levegô hômérséklete, valamint 
az eltelt idô függvényében az MSZ EN 
834:2013 szabványban meghatározott 
algoritmus alapján mértékegység nélküli 
arányszámot, „egységet” képez. A költség-
megosztó kijelzôjén megjelenô egység 
és a radiátor jellemzôitôl függô átszámítási  
tényezô szorzata adja meg az elszámolásra 
kerülô ún. fogyasztási egységet. 

Távhôvel ellátott épületeknél a hôtöbblet 
szükséglettel rendelkezô helyiségek esetében 
a korrekciós tényezôk alkalmazása a hatályos 
jogszabályok alapján kötelezô. A fogyasztási 
egységekhez tartozó hôfelhasználás 
kiszámítása csak a hôközponti hômennyiség-
mérô által mért hômennyiség (GJ), valamint 
az összes fogyasztási egység ismeretében 
lehetséges.

ista fûtési költségelszámolás: egyszerû és rugalmas

Egységértékek kiolvasása

Elektronikusan, helyi leolvasással

Teljes és egyedi elszámolás - papír alapon, vagy elektronikusan Egyedi elszámolás - on-line hozzáféréssel

Az egységértékeket elektronikusan közvetlenül 
a költségmegosztóból olvassuk ki.

Megküldjük az összesített és az egyedi elszámolási adatokat az épület 
közös képviselete részére.

A lakástulajdonos megkapja a közös képviselôtôl a rá vonatkozó egyedi 
elszámolást.

Az egységértékeket a lakásba való belépés 
nélkül, rádiós technológia segítségével 
az épületen kívülrôl vagy a lépcsôházból 
olvassuk ki a költségmegosztóból.

Az egységértékeket a költségmegosztó 
közvetlenül egy adatgyûjtô központba küldi, 
amely ezeket mobilhálózaton keresztül az ista 
számítógépes rendszerébe továbbítja.

A lakástulajdonos hozzáférhet a saját albetétjére vonatkozó adatokhoz, 
elszámoláshoz és a kiolvasott adatokat az Ügyfélportálon megnézheti, 
kezelheti, letöltheti.

Rádiókommunikációs technológiával

Tegnap még a mûszer kijelzôjérôl > Ma a lakáson kívülrôl rádiós technológiával vagy internet-alapú adatátviteli hálózat segítségével

A kiolvasott fogyasztási adatokat feldolgozzuk és a kiugró eltéréseket ellenôrizzük.



Gyakran ismételt kérdések
Hômennyiségmérô vagy fûtési költségmegosztó?
Lakásonként külön lecsatlakozással rendelkezô, vízszintes elosztású fûtési rendszerek lakásonkénti méréséhez hômennyiségmérô 
szükséges. Ezzel ellentétben a függôleges elosztású fûtési rendszerek fogyasztásarányos elszámolásához (szabályozható hôleadókra 
szerelt) fûtési költségmegosztók szükségesek.

Miért kell strangszabályozás?
A lakások fûtôvíz ellátásának megfelelô biztosítására, alulfûtöttség vagy túlfûtöttség megakadályozására, illetve a fûtési rendszer 
hidraulikus egyensúlyának szabályozására, fenntartására alkalmazunk strangszabályozást. Fûtési rendszerek kivitelezésénél vagy 
átalakításánál a beszabályozás a 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelettel módosított 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet értelmében ma már kötelezô.

Mibôl keletkezik a megtakarítás?
A radiátorokra felszerelt termosztatikus szelepek segítségével a fogyasztó tudatosan, egyéni igényei szerint szabályozhatja lakásában  
a helyiségek fûtését, hômérsékletét. Ezzel a korábbi, nem szabályozott idôszakhoz képest, jelentôs energiamegtakarítás érhetô el épületi  
és felhasználói szinten is. A költségmegosztók alkalmazása további jelentôs motivációt jelent az egyéni energiatakarékosságra. A fûtési 
rendszerek fontos eleme a strangszabályozás, amely (megfelelô tervezés esetén) jelentôsen hozzájárul a komfortnöveléshez és a 
tervezett megtakarítások eléréséhez is. 

Mi a teendô fogyasztóváltás esetén?
Minden esetben jelezni kell társaságunk felé, és az új fogyasztó adataival együtt el kell küldeni az aktuális leolvasási adatokat. 
Fôtávos épületek esetén nem lehet megbontani a költséget, mert a Fôtáv tulajdonosváltás esetén fix % beállítását kéri. Egyéb esetben 
kérjük, érdeklôdjön Távhôszolgáltatójánál. 

Mi a teendô radiátorcsere esetén?
Radiátorcsere esetén a fogyasztó megrendeli az ista Magyarország Kft.-tôl az átszerelést. Elsô lépésben szakszerûen le kell szerelni  
a költségmegosztót, majd fel kell szerelni az új radiátorra. A készülékek átszerelését csak az ista Magyarország Kft. szakemberei, 
vagy  az általunk erre a tevékenységre kijelölt, képzett alvállalkozóink végezhetik. Kérjük, minden esetben a munkák megkezdése elôtt 
egyeztessen az épület közös képviselôjével! 

Mikor kerül sor a leolvasásra, elszámolásra?
A lakóközösség igényeinek megfelelôen, az elszámolási szerzôdésben foglaltak szerint, általában évente egyszer vagy kétszer, 
illetve egyéni igények szerint akár havonta is. 

Hogyan készül az elszámolás a leolvasatlan vagy költségmegosztóval fel nem szerelt lakások esetén? 
A hatályos jogszabályok szerint elszámolt épületek esetében a rendeletben foglalt számítási mód alapján, egyéb esetben az elszámolási 
szerzôdés mellékletében meghatározott módon. 

Milyen gyakran kell cserélni a költségmegosztókat? Karbantartást igényelnek-e?
Az elektronikus fûtési költségmegosztók 10 éves élettartamú lítium elemmel mûködnek. A készülékekben elemet nem lehet cserélni, 
így a 10 év letelte után új készülékeket kell vásárolni. A költségmegosztók karbantartást nem igényelnek, idônként a mûködésérôl 
azonban meg kell gyôzôdnie a felhasználónak. Probléma, vagy kérdés esetén kérjük, forduljon munkatársainkhoz!
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