
Utolsó tárolt határnapi érték

Aktuális érték
2-érzékelôs üzemmód 

Kijelzô

Fûtési költségmegosztóRádiós rendszer

Sensonic® II hômennyiségmérô a lakások hôenergia fel-
használását GJ-ban vagy kWh-ban méri. A symphonic®3

rádiós rendszerhez optosonic®3 rádió modul alkal ma zá -
sá val kapcsolható.

A domaqua® m és istameter® m vízmérôk, a meleg- és
hi deg vízfogyasztást m3-ben mérik. A symphonic®3 rá di ós
rendszerhez rádió modul alkalmazásával kapcso l   hatóak.

A pulsonic® 3 radio impulzus modul más impulzus
kimenettel rendelkezô víz, gáz és elektromos mérôk integ-
rálását teszi lehetôvé a symphonic®3 rádiós rendszerhez.

doprimo®3 radio rádiókommunikációs fûtési költség-
megosztók elektronikus módon számítják a fûtôtest fe lü -
leti és a helyiség hômérséklete közti különbséget, illetve
a hôleadást.

Az ista saját fejlesztésû és gyártású doprimo®3 radio

rádiófrekvenciás elven mûködô fûtési költségmeg -
osztói kétérzékelôs elektro nikus technológiát használ-
nak. Mérik az eltelt idôt, továbbá a radiátor és a he lyi ség
hômérsékletét és ezen mért adatok függ vényében
(matema ti kai algo ritmus alapján) egysé g értéket ké -
pez nek, ami a ké szül é kek kijelzôjén is látható. A kijel -
zô alatti nyomógomb segítségével megjeleníthetô az
aktuális hôfogyasztási, illetve az utolsó tárolási határ-
napi érték. A nyomógomb megnyomását követôen a
két érték 2 másodperces váltakozással jelenik meg a
kijelzôn.

További elônyök:

✓ A költségmegosztó memóriájából elôhívható az
utolsó 12+1 hónap hóvégi záróértéke, illetve az
utolsó két tárolási határnap fogyasztási értéke is.

✓ A rádiós elvû mûködésnek köszönhetôen a fo-
gyasztási adatok leolvasását lakáson kívülrôl
végezzük (kódolt, biztonságos adatátvitellel), a
lakók zavarása, vagy jelenléte nélkül.

✓ A költségmegosztó készülékek folyamatosan nem
sugároznak, csak a kiolvasáskor adják le a fo-
gyasztási adatokat.

✓ Fûtési költségmegosztóink távfûtéses és saját
kazánnal rendelkezô épületek esetében egyaránt
megbízhatóan alkal mazhatók.



Kényelmes és modern

megoldások

Napjainkban az energiatakarékosság ökológiai és gazda -
sági szempontból is kulcsfontosságú. A háztartások
ener  giaköltségének több mint 80%-át a fûtés, a víz és
a villany áram költségei adják. Ezért ezek mérése és
fogyasztás szerinti elszámolása alapvetô feltétele az
ésszerû felhasználásnak.

Az ista mint nemzetközi vállalat, a világ vezetô szol-
gáltatója a fûtési költségmegosztók értékesítése és a
fogyasz tás ará nyos költségelszámolások terén. Világszerte
25 országban több mint 11 millió fogyasztónál közel
50 millió mérô ké szü léket (fûtési költségmegosztót,
vízmérôt és hômennyi ségmérôt) üzemeltetünk.
Az ista 1995 óta Magyarországon is a megbízható és
pontos, az érvényes jogszabályoknak megfelelô fo-
gyasztásmérést és elszámolást, valamint a fogyasztás-
mérôk széles skáláját biztosítja.

A symphonic®3, mint az ista megbízható és korszerû,
rádiófrekvenciás elven mûködô rendszere, rádiójelek
segítsé gével továbbítja a rádiós technológiát használó
ista mû sze  rek készülékenkénti fogyasztási értékeit egy
mobil adatgyûjtô központba. Legyen az bármilyen
technológiával készült épület, a biztonságos és prob-
lémamentes rádiójel áramlást az ista folyamatos fej -
lesztései teszik lehetôvé.
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Elônyök:

✓ A fogyasztás alapján történô elszámolás adat-
biztonságát a teljes egészében elektronikus
adat átvitel és -rögzítés biztosítja: emberi bea-
vatkozás nélkül kerülnek az elszámolási szoft -
verbe a készülékekbôl leolvasott fogyasz tási
adatok, pontos elszámolást biztosítva ezzel.

✓ A fogyasztás alapú, jól áttekinthetô elszámolást
a mindenkor hatályos magyar jogszabályok
keretein belül, Ügyfeleink igényeit figyelembe
véve készítjük el.

Energiahatékonysági, költségcsökkentési kérdéseivel keresse
bizalommal szakértô munkatársainkat!

Pontos és biztonságos
adatkezelés az áttekinthetô

elszámolásért
ista fûtési költségelszámolás: egyszerû és rugalmas – doprimo®3

Felhasználói adatok
leolvasása

Tegnap még a mûszer kijelzôjérôl > ma rádiós technológiával a
lépcsôházból > holnap rádió-net adatátviteli hálózat segítségével.

A leolvasott fogyasztási adatokat feldolgozzuk
és a kiugró eltéréseket ellenôrizzük.

Megküldjük az összesített és az
egyedi elszámolási adatokat az

épület közös képviselete részére.

A lakástulajdonos - igény szerint -
az ista internetes portálján

keresztül hozzáférhet a képvise-
letnél a rá vonatkozó egyedi el-
számoláshoz és kinyomtathatja,

vagy elmentheti azt.

A lakástulajdonos megkapja a
képviselettôl a rá vonatkozó

egyedi elszámolást

Teljes és egyedi elszámolás Egyedi elszámolás

Elektronikusan Rádiós technológiával

A fogyasztási ada-
tokat elektronikusan

közvetlenül a
költségmegosztóról

olvassuk le.

A fogyasztási adatokat
a lakásba való belépés

nélkül, rádiós
technológia segítsé -
gével a lép   csôházból

olvassuk le.

A fogyasztási adatokat a
költségmegosztó

közvetlenül egy kom-
munikációs egységbe
küldi, amely mobil-

hálózaton keresztül az
ista számítógépes rend-

szerébe továbbítja.

Személyre szabottan segítünk kiválasztani az
Önök lakó kö zös sége számára legmegfelelôbb
megoldást.

Költségmegosztó,
doprimo®3

radio net

fumonic®

Füstérzékelô

Távleolvasás mobil  -
telefon alapú kommu-

nikációs egységgel
Memonic®3 radio net

Impulzus modul az
épület fô vízmérôjéhez

Hômennyiségmérô
Sensonic® II. kommu-
nikációs modullal
optosonic®3

radio net

Kiolvasás
helyszíni adat-
gyûjtô eszközzel
(PDA) és mobil
kommunikációs
egységgel

Vízmérô
domaqua®3

radio net

Vízmérô
istameter®3

radio net


