
Het radiografische systeem symphonic® radio
duurzaam en innovatief

Het innovatieve radiografi sche symphonic® radio systeem van ista  
Nederland biedt perfect comfort en maximale fl exibiliteit bij de 
verbruiksafhankelijke afrekening van warmte, water, gas en elektra. 
Alle gegevens van de warmtekostenverdelers, warmte-, water, gas 
en elektrameters worden radiografi sch verstuurd en uitgelezen bij 
ista Nederland op kantoor. 

Perfecte service op maat
De tijd is voorbij dat alle meters afzonderlijk in de woningen moes-
ten worden afgelezen. Alle meters die op symphonic® radio net zijn 
aangesloten, kunnen centraal worden uitgelezen. Dat verhoogt het 
woongenot van uw gebruikers; de woningen hoeven immers niet 
bezocht te worden. Bewust omgaan met energie bespaart geld en 
is ook nog eens goed voor het milieu. ista zorgt ervoor dat ook u 
van deze voordelen kunt profi teren. Het begint al bij het advies ter 
plaatse. Uiteraard kunt u vertrouwen op professionele begeleiding, 
perfecte inbouw en programmering van de juiste meet- en registra-
tieapparatuur. 

Aanvullende diensten 
Bovendien maakt radiocommunicatie en wekelijkse uitlezing van 
meterstanden tal van andere diensten mogelijk. Denkt u bijvoorbeeld 
aan het monitoren van verbruiken in woningen, in ketelhuizen en 
functiecontrole van de meters. Deze en andere diensten kunnen u 

en uw eindgebruikers geheel ontzorgen bij het verbruiksafhankelijk 
afrekenen van energie- en waterkosten in uw collectief gestookte 
complexen.

ista verzorgt de complete afrekening op basis van individueel ver-
bruik van iedere gebruiker, Nauwkeurig en betrouwbaar.

Uw voordelen op een rij

■  Geen bezoek aan woningen of het wooncomplex voor meterstandenregistratie waardoor de
    privacy van uw bewoners gewaarborgd is

■  Gegarandeerd 100% werkelijk geregistreerde meterstanden

■  Beschikking over dagstanden waardoor o.a. exacte meterstanden bij verhuizing

■  Volledige transparantie en inzage in verbruik van woningen en ketelhuizen

■  Desgewenst wekelijkse functiecontrole van het meetsysteem waardoor een nauwkeurige
  verbruiksregistratie en afrekening        
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Technische gegevens symphonic® radio systeem

Optische ingang  ista standaard
Voedingsspanning   3V Lithium batterij
Levensduur  10 jaar bedrijfsspanning + 1 jaar reserve
Te programmeren gegevens   omsteldatum (datum einde afrekenperiode)
Radiofrequentie  868 MHz
Beschermingsklasse  IP 54
Omgevingstemperatuur   0…55°C
Omgevingsvoorwaarde   klasse C (EN 1434) 

Warmtekostenverdeler
doprimo 3 radio net

Koudwatermeter
domaqua radio 3 net

Elektriciteitsmeter met
communicatiemodule
pulsonic 3 radio net

Warmwatermeter
domaqua radio 3 net

Communicatiemodule
memonic 3 radio net

Gasmeter met 
communicatiemodule

pulsonic 3 radio net

Warmtemeter
sensonic® II met

communicatiemodule
optosonic 3 radio net


