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symphonic® sensornet

Et radiosystem tilpasset både liten og stor

Sensornet er markedets mest innovative og 
fleksible infrastruktur for avlesning av målere 
og sensorer. Systemet er 100 % trådløst og 
driftes av batterier med 10-12 års levetid 
under normale forhold. 
Avansert 3-veiskommunikasjon sikrer svært 
god tilgang på data. Dette gjør at avregninger 
utarbeidet av ista er basert på 99,9 % faktiske 
måleravlesninger.  

Fordeler med sensornet

 Avlesning av samtlige målere så ofte man ønsker
 Sporbarhet i hele målerens levetid
 Overførsel av dagsforbruk og eventuelle driftsmeldinger
 Unormalt forbruk eller forsøk på manipulasjon varsles
 Mulighet for lekkasjeovervåking

!

Røykvarsler fumonic 
3 radio net

Varmefordelingsmåler 
doprimo 3 radio net

Kommunikasjonssentral 
memonic 3 radio net

Radiorepeater

Måler med pulsutgang 
utstyrt med pulsonic 3 
radio net

Varmemåler sensonic II  
utstyrt med optosonic 3 
radio net

Vannmåler
istameter radio net 3

Vannmåler 
domaqua m radio 3 
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Fem komponenter - ett system

Elektroniske målere og sensorer fra ista er 
utstyrt med integrerte radiosendere og 
mottakere. Dermed kan de enkelt innlemmes i 
sensornet-systemet som er istas radiobaserte 
infrastruktur. En del eldre målere kan 
oppgraderes med utstyr som gjør de like 
smarte og anvendelige som nye målere.
For måling av varme i eksisterende bygg er 
varmefordelingsmåleren doprimo 3 radio et 
svært godt alternativ. Både kjøps-, 
installasjons- og driftskostnadene er lave og 
måleren er nøyaktig nok til å tilfredsstille 
gjeldende krav (NS-834).

Den elektroniske varmemåleren sensonic II er 
en måler som er velegnet til måling av 
varmeforbruk i leiligheter og eneboliger. Den 
leveres som standard med elektronisk 
regneverk, mekanisk flowmåler og 
temperaturfølere. Utstyrt med radiosender 
kan den enkelt integreres i sensornet. 

De modulbaserte vannmålerne domaqua M og 
istameter M kan utstyres med en rekke ulike 
kommunikasjonsmoduler etter behov. 
Målerne er tilpasset for bruk i leiligheter og 
eneboliger. Det rimeligste alternativet er 
domaqua M som er en enkeltstrålet 
kompaktmåler. Den flerstrålede måleren 
istameter M kan enkelt skiftes ut ved at 
måleren skrus ut av målerhuset.

Radiosenderen pulsonic 3 radio kan tilkobles 
alle typer målere med pulsutgang slik at de 
enkelt integreres i sensornet-systemet. På den 
måten kan man enkelt få oversikt over forbruk 
på andre målere som måler gass, vann, strøm 
med mer. 

Røykvarsleren fumonic 3 radio egner seg godt 
i borettslag og sameier. Den rapporterer raskt 
avvik, feil eller behov for batteribytte 
gjennom sensornet-systemet. Det gir styret 
en trygghet ved at man har kontroll på at alle 
leilighetene er utstyrt med røykvarslere som 
fungerer som de skal. 

Avansert teknologi gir god service
Tidene da man leste av målere manuelt eller 
måtte oppsøke anlegget for å laste ned data er 
for lengst forbi. Presise og hyppige avlesninger 
gir grunnlag for fordelingsregnskap av høy 
kvalitet. En ekstra god service er det å kunne 
tilby dagsverdier på målernivå, det gjør det 
enkelt å fordele kostnader for eksempel ved

fremleie av leiligheter. Avvik fanges opp raskt 
ved at måleren selv gir beskjed om feil eller 
forsøk på manipulasjon. 
En suksessoppskrift for miljø og økonomi 
Ved å måle og fordele energikostnader etter 
faktisk forbruk oppnår man en bevissthet 
rundt energibruk. Normalt reduseres 
forbruket med 20-25 %. 

En reduksjon i denne størrelsesordenen gir 
merkbar effekt både økonomisk og 
miljømessig. Fordeling etter faktisk forbruk er 
også den mest rettferdige løsningen, ingen 
bruker det samme. Erfaringstall viser at 20 % av 
leilighetene i et borettslag eller sameie bruker 
50 % av energien. 

Vannmåler
 domaqua radio net 3

istameter 
radio net 3

Kommunikasjonssentral 
memonic 3 radio net 

Rodiomodul
pulsonic 3 radio net/powersonic 3 radio net

Røykvarsler 
fumonic 3

Varmefordelingsmåler 
doprimo 3 radio net 

Varmemåler 
sensonic II optosonic 3 

radio net

symphonic® sensornet
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ista sitt sensornetsystem er et såkalt MESH-
system. Alle komponenter i systemet snakker 
sammen i et nettverk. En måler fungerer både 
som mottaker og som sender. Det gjør at man 
kan holde sendestyrken i nettverket svært lav, 
noe som gjør at batterilevetiden er lang. Normalt 
har systemet en batterilevetid på 10-12 år. 
Systemet er ikke avhengig av tilkobling til 
strømnettet på noen som helst måte, det gjør 
installasjonskostnadene svært 
konkurransedyktige. 

Verdier og data som sendes i systemet fanges til 
slutt opp i en kommunikasjonssentral. Denne har 
full oversikt over måleranlegget og både mottar 
og sender beskjeder til og fra målere og 
sensorer. En gang i uken, eller etter behov, 
overfører den alle data til ista ved hjelp av den 
integrerte GSM/GPRS-modulen. 

Et komplett system for måling av fjernvarme- 
eller sentralvarmeanlegg består av hovedmålere 
for varme og varmtvann, varmemålere/
varmefordelingsmålere og vannmålere i alle 
leilighetene. Dette gir godt grunnlag for fordeling 
av alle kostnadene. 

Mange sameier og borettslag installerer 
ladestasjoner for elbiler. Mange ladestasjoner 
kan enkelt integreres i sensornet slik at 
ladekostnadene også blir fordelt etter reelt 
forbruk. Enkelt og rettferdig. 

sensornet i korte trekk

  sensornetsystemet programmeres effektivt, 
uten at man må ha tilgang til leiligheter eller 
målere. All kommunikasjon går via 
kommunikasjonssentralen eller håndholdte 
terminaler som benyttes av servicepersonell.

  I noen anlegg kan det være utfordrende med 
mobildekning. Sensornetsystemet passer godt 
allikevel da målerne etablerer et eget nettverk 
og plassering av kommunikasjonssentralen 
utføres ved at man kontrollerer 
mottaksforholdene. 

 Alle målerne er utstyrt med unikt 
serienummer, det gjør at man selv kan 
kontrollere at man kun blir belastet med eget 
forbruk. Serienummeret er merket tydelig på 
måleren og fremkommer også på avregningen 
fra ista. 

 Målerne har en minnefunksjon som gjør at 
man kan lese av måleren selv for å kontrollere 
avregningen. Alle data er også tilgjengelig i 
webportalen istaOnline og på 
mobilapplikasjon. 
Når måleren sender et datatelegram er 
sendevarigheten noen få millisekunder. Etter 
at telegrammet er sendt og bekreftet mottatt 
går måleren i dvale, både for å spare strøm, 
men også for å unngå at det er signaler som 
forstyrrer andre enheter som trådløse routere 
eller smarthusløsninger.

  Systemet er markedets mest effektive løsning 
for måling og innsamling av data. Data kan 
eksporteres i en rekke formater og mange av 
våre kunder har løsninger for direkteimport 
av data til egne systemer. 

 Mange målere har avanserte algoritmer for 
selvdiagnose. Feil på sensorer varsles 
automatisk til ista som avtaler servicebesøk 
direkte med beboer. 

 Forsøk på manipulasjon vil også varsles via 
systemet med tidspunkt og type hendelse. 
Med kontinuerlig overvåking av anlegg vil 
man kun ha korte perioder med manglende 
måling.

symphonic® sensornet

symphonic sensornet – god teknikk 
kan være svært bekvemt
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memonic® 3 radio net – hjertet i systemet

Installasjon og driftsettelse av 
kommunikasjonssentralen utføres av ista og 
funksjonaliteten blir testet før tekniker forlater 
arbeidsstedet. Plassering av sentralen avhenger 
av hvor gode GSM/GPRS-forhold det er på 
stedet. Normalt er det tilstrekkelig med en 
sentral per bygg da sentralen håndterer inntil 
300 målere eller sensorer. 

Kommunikasjonssentralen er utstyrt med 
batteri som har en normalt forventet levetid 
på 10-12 år. Lang batterilevetid kommer som 
et resultat av at systemet selv etablerer de 
mest effektive kommunikasjonsveiene i 
nettverket og oppretter faste tidspunkter for 
overførsel av data mellom målere og sensorer 
i nettverket.  

Typebetegnelse memonic 3 radio net

Artikkelnummer 18356 

Fysiske mål i mm (H x B x L) 54 x 104 x 186

Spenningsforsyning 3,6-V-Lithiumbatteri for 10 års drift + 1 år reserve + 1 år lager

Grensesnitt For kommunikasjonsmoduler:
 GPRS-Modem
 ista sensornet radio

Verdier som mottas fra 
tilknyttede komponenter

 Forbruksverdier (målerstand)
 Feil- og driftsmeldinger

Avlesningshyppighet  Ukentlig (standard)
 Forhåndsdefinerte datoer

Radiogrensesnitt  Sendestyrke < 10 mW
 Radiofrekvens 868 MHz
 Varighet på sendte datatelegram < 10 ms
 Overførselshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sek)
 Toveiskommunikasjon

GPRS-grensesnitt Integrert SIM-kort 
Frekvens 900/1.800 MHz

Datasikkerhet Kryptert telegram

Minne 1-MB-Flashminne

Varsel 2 Dioder (rød/grønn)

Beskyttelsesklasse IP 43 (EN 60529)

CE-godkjenning 1999/5/EG

Det sentrale punktet i systemet er 
kommunikasjonssentralen memonic 3 radio 
net. Alle data og driftsmeldinger samles 
effektivt inn etter faste tidsplaner og lagres for 
videresending til ista via mobilnettet. Normalt 
en gang per uke, ønsker man hyppigere 
overførsel kan det endres etter behov.

Tekniske data

symphonic® sensornet



8

2 15932

doprimo® 3 radio net – varmefordelingsmåler, 
intelligent og fremtidsrettet

Funksjoner
Varmefordelingsmåleren er utstyrt med to 
temperaturfølere, en føler registrerer 
radiatorens overflatetemperatur og den 
andre registrerer omgivelsestemperaturen i 
rommet. Dette sikrer at det kun registreres 
forbruk når radiatoren er i drift. Dersom man 
benytter andre oppvarmingskilder enn 
radiatoren vil ikke dette påvirke 
måleresultatet. 

Måleren driftes av et lithiumbatteri som har 
en levetid under normale forhold på 10-12 
år.

Måleren lagrer forbruk for siste 14 måneder 
samt total forbruk for de to foregående 
avregningsperiodene. 

På målerens forside er et unikt serienummer 
preget inn og dette nummeret vil være 
oppført på avregningen sammen med avlest 
forbruk. Via målerens display kan det 
avregnede forbruket kontrolleres. 

Måleren kan benyttes på alle kjente 
radiatortyper også i lavtemperaturanlegg.

Displayvisning

Aktuell målerstand

2-Følere
(2 sek)

A 35107

Funksjonsbeskrivelse
Måleren doprimo 3 radio net er en 
elektronisk varmefordelingsmåler som er 
typegodkjent etter Norsk Standard 834. Med 
sine to temperaturfølere vil måleren først 
registrere forbruk når differansen mellom 
radiator- og romtemperatur er større enn 4,5 
Kelvin. Dersom radiatorens 
overflatetemperatur er mindre enn 23°C vil 
det ikke registreres forbruk. 

Måleområde
Godkjent måleområde for doprimo 3 radio net 
er mellom:

 35°C og 90°C (Kompaktversjon)
  35°C og 110°C (Fjernfølerversjon)

(middeltemperatur tm, A)

Lagrede data

 Akkumulert forbruk

 Forbruk siste år

 Forbruk 2 år tilbake

 14 Månedsverdier

 Feilstatus med tiddstempel

Målerstand skjæringsdato        tmax (Radiatorføler) aktuell

(2 sec)  tmax (Radiatorføler) siste år

Dine fordeler

  Nøyaktig målt forbruk
 Høy kvalitet på avregning ved at

målerdata overføres elektronisk
 Full sporbarhet ved at data lagres i

måler i tillegg til at verdiene
overføres til ista

 Lang levetid på måler
 Pent målerdesign
 Høy sikkerhet ved hjelp av

datakryptering
 God tilgang til data i nettportalen

istaOnline eller mobilapplikasjon

i

symphonic® sensornet
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Tekniske data doprimo® 3 radio net

Typebetgnelse doprimo 3 radio net 

Artikkelnummer Kompaktmåler: 11490  Måler med fjernføler: 11499

Ulike modus 2-Føler (automatisk bytte til 1-føler ved tL > 25°C)

Fysiske mål i mm (H x B x L) 92,3 x 40,2 x 29,1 
190,2 x 51,6 x 31,6 
45,0 x 12,9 x 11,5

 Kompaktmåler:
 Fjernfjølerhus:
 Fjernføler på radiator:
 Lengde på følerkabel: 3,0  m

Materiale  Overdel: plast-ABS  Varmeleder: Alu-Legierung F22

Fargekode RAL 9002

Visning i display  Multifunksjonelt LC-display, 5-tall + symboler
 Veksling mellom aktuell målerstand og siste avregningstotal (2 sec)
 Nullstilling ved skjæringsdato

Manipulasjonsbeskyttelse  Ved forhøyet temperatur på begge sensorer går måler fra 2-føler til 1-Følersmåling
 Registrering av plombebrudd og manipulasjon av føler

Minimumstemperatur for oppstart Radiators overflatemperatur  < 23°C

Temperaturdifferanse for oppstart Δtsen > 4,5 K (Radiators overflatetemperatur - omgivelsestemperatur

Temperaturkrav for overgang til 
Sommer/Vinter

40°C (Juni–September)/29°C (Oktober–Mai)

Minste middeltemperatur på 
radiator (tmin)

2-Følers måler: 35°C

Høyeste middeltemperatur på 
radiator (tmax)

90°C Kompaktmåler:
 Måler med fjernføler: 110°C

Skalatyper (gjenspeiler radiators effekt)  Enhetsskala (standard)
 Produktskala (tilpasset radiator)

Visualiserte verdier i målerdisplay  Aktuell verdi inneværende avregningsperiode, 14 månedverdier
 Forbruk siste år
 Forbruk to år tilbake

Spenningsforsyning 3,0 V-Lithiumbatteri med 10 års levetid + 1 år reserve + 1 år lagringstid

Sendehyppighet Programmerbar

Sendestyrke < 10 mW

Radiofrekvens 868 MHz

Sendevarighet datatelegram < 10 msek ved sending

Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bits/sek)

Overføringstype To-veis

Datasikkerhet Krypterte telegram

Beskyttelsesklasse IP 42 (EN 60529)

Radiogrensesnitt For avlesning og programmering
(Via fastmontert kommunikasjonssentral eller mobilt utstyr)

Funksjonstest Autonom test etter fastsatte prosedyrer, kan også aktiveres av ista servicetekniker

Montasjested I hovedsak i 75 % av radiatorens høyde, avhenger av type radiator

Montasjemetode Skrudd brakett og/eller sveis

Typegodkjennelsesnummer A2.01.2004

Norsk Standard DIN EN 834

CE-merke 1999/5/EG
89/336/EEC

symphonic® sensornet
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ultego®III smart varmemåler er en ultralydbasert måler uten bevegelige deler utformet i kompositt. Den kan også leveres med målerør i messing. 
Den benyttes i leiligheter, rekkehus og eneboliger og er kjent for å være svært slitesterk og holdbar over tid. Måleren leveres i størrelsene Qn 0,6, 
1,5 og 2,5. 
Måleren leveres som standard for montasje i returkurs, men kan bestilles for montasje i turkurs. 

Energimålingen baserer seg på volum og temperaturforskjell. Volum måles ved hjelp av ultralydsensorer i flowmålerem som er av kompositt eller 
messing (ultego III smart pluss). Dette ivaretar nøyaktigheten og gjør måleren mindre sårbar for smuss og skitt i vannet enn tradisjonelle 
vingehjulsmålere. Temperaturfølerne er av typen Pt500 og tilsluttet regneverket med 1,5 meter kabel. Regneverket har 7 siffer og viser forbruk i 
kWh, volumvisning kan også velges om ønskelig.

Regneverket kan løsnes fra flowmåleren og monteres på brakett for enklere avlesning og betjening. 

I forhold til fjernavlesning er ultego III smart svært fleksibel og kan leveres med puls, M-bus, wireless M-bus eller integreres i ista sitt sensornet. 

ultego® III smart – ultralyd varmemåler 

symphonic® sensornet
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Måler med to temperaturfølere
(symmetrisk installasjon)

ultego III smart 0,6 ultego III smart 1,5 ultego III smart 2,5

Lengde på følerkabel  turkurs m 1,5 1,5 1,5

Lengde på følerkabel returkurs m 1,5 1,5 1,5

Artikkelnummer 77630 77631 77632

Flowmåler

Maks flowqs m3/h 1,2 3,0 5,0

Trykktap Δp ved qp mbar 75 135 165

Minimumsflow qi l/h 6 15 25

Minste flow for oppstart l/h 1,2 3 5

Trykk PN bar 16

Grenseveridi for temperaturmåling Ө 5–90

Montasje

Kapslingsgrad IP65

Nøyaktighet EN 1434 (Klasse 2/3)

Rettstrekk før og etter måler Ikke nødvendig

Regneverk

Platina motstandstermometer DIN IC 751 PT 500

Grenseverdi temperaturberegning Ө 0–180

Temperaturføler Ø  5 mm, direkte

Grenseverdi temperaturdifferanse ΔӨ 3–80

Temperaturdifferanse undertrykk av måling < 0,2

Målefrekvens flow sek. 4

Målefrekvens temperatur, adaptiv sek. 
sek.

60 Standard
 4 ved økning i flow, > 30 % 

Varmekoeffisient K Glidende kompensert

Omgivelsestemperatur °C 5–55

Miljøforhold DIN EN 1434

Oppløsning i display 7-desimaler

Spenningsforsyning Innebygget 11-års batteri

Beskyttelsesklasse IP54 etter EN 60529 

ultego® III smart – 
Tekniske data

symphonic® sensornet

Horisontalt/vertikalt
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ultego III smart
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Flowmengde i m3/h

Trykktap ved qp

1 = qp 0,6 m3/h
2 = qp 1,5 m3/h
3 = qp 2,5 m3/h
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ultego® III smart – 
Trykktapskurver 

Måler med to følere ultego III smart 0,6 ultego III smart 1,5 ultego III smart 2,5

Flow qp m3/h 0,6 1,5 2,5
Maks bredde B mm 70 70 70
Anslutning D G 3/4 G 3/4 G 1
Byggehøyde H mm 57,7 57,7 60,3
Byggelengde L mm 110 110 130

symphonic® sensornet
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Energimengde

Volum

Segmenttest

Ved feil, egen kode indikerer type feil

Aktuell flow

Aktuell effekt

Aktuell tur- og returtemperatur, 2 sek. veksling

Driftstid med flow

Driftstid med feil

Tid med flow

Brukersløyfe (Loop 0) Momentanverdier (Loop 1)

symphonic® sensornet

ultego® III smart – 
Displayvisninger 

Ultego III smart har et lettlest display hvor man 
kan lese av en rekke verdier som for eksempel 
energi og volum. Betjeningsknappen lar deg 
veksle mellom ulike visninger. 

Visningsoppsettet er delt opp i ulike sløyfer 
(Loop) for akkumulerte verdier, 
momentanverdier og eventuelle feilkoder med 
oversikt over antall dager med feil eller 
registrerte avvik. 

Displayet aktiveres med et kort trykk og man kan 
trykke seg igjennom de ulike visningene. For å 
skifte fra en sløyfe til en annen holdes knappen 
inne i mer enn 3 sekunder. 

Pilsymbolene som peker til verdien for forrige år 
eller forrige måned indikerer utdataene fra et 
lagret forrige år eller forrige måned. 

En kalibrert verdi (f.eks. Energi) er indikert med 
et stjernesymbol. Desimalplassene til viste 
verdier indikeres av en ramme.
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Lagringsdato

Energimengde og volum på skjæringsdato

Feiltid siden skjæringsdato

Registrert maksvolum og dato, veksler 2 sek.

Maks effekt og dato, veksler 2 sek.

Maks turtemperatur og dato, veksler 2 sek.

Maks returtemperatur og dato, veksler 2 
sek.

Målernummer

Tilgjengelig grensesnitt

M-bus primæradresse

M-Bus sekundæradresse

Skjæringsdato

Månedlig skjæringsdato

Firmwareversjon

CRC-kode

Dato

Klokkeslett

Kode for parameterisering

Historiske verdier (Loop 2) Kommunikasjon (Loop 3) Diverse (Loop 4)

symphonic® sensornet
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Hull for plombering

Følerlommer og sveisemuffer

Følerlommer for temperaturfølere kan monteres direkte i 
vannstrøm. Ved behov kan man benytte fordypningshylser. Hylsene 
er tilgjengelig både enkeltvis og som sett med sveisemuffe.

Følerlomme 5 mm* Følerlommesett 5 mm med sveisemuffe*

Følerlomme med innmontert 
temperaturføler

* Alle mål oppgitt i mm.
Fordypningslommer benyttes kun i installasjoner med en volumstrøm lik eller større enn qp 6 m3/h. 

Lengde L Frirom F Art.-Nr.

50 mm 70 mm 18380

80 mm 100 mm 18381

150 mm 170 mm 18382

Rørdimensjon Lommelengde Art.-Nr.

40 mm 50 mm 18391

50–120 mm 80 mm 18392

150–300 mm 150 mm 18393

symphonic® sensornet
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Anslutning Byggelengde L Maks høyde H Art.-Nr.

Rp 1/2 51,8 mm 75,9 mm 18529

Rp 3/4 57,5 mm 76,1 mm 18527

Rp 1 67,0 mm 91,6 mm 18528

Rp 1 1/4 87,0 mm 116,8 mm 18530

Rp 1 1/2 98,0 mm 127,5 mm 18534

Verktøy for montasje av  istameter/sensonic Art.-Nr.

Hakenøkkel, liten 80008

Hakenøkkel, stor 80518

Tekniske data

Maks. 
trykk

Maks temperatur Innvendige gjenger 
på begge sider

Anslutning 
temperatur-
følerVedvarende Korte 

perioder

25 bar 100 °C 130 °C Rg 1/2 
Rg 3/4 
Rg 1 
Rg 1 1/4 
Rg 1 1/2

DIN ISO 228

M 10 x 1 mm

Funksjoner
 Kuleventil for varme- eller varmtvannsinstallasjoner med plass for

temperaturføler med anslutning M 10 x 1.
 Hendel i metall, forkrommet kule og dobbel O-ring.
 Forniklet messingkropp med innvendige gjenger

symphonic® sensornet

Kuleventil med følerlomme 
og verktøy for montasje

Temperatursensorene kan installeres direkte i kuleventil med integrert 
følerlomme. For montering av varmemåler i installasjoner med nominell 
volumstrøm mindre enn eller lik qp 6 m3 / h skal temperaturføleren 
monteres direkte i rør eller kuleventil. Ved bruk av kuleventiler vil utskifting 
av måler være enkelt å utføre. 

Kuleventil forberedt for montasje av temperaturføler
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Passtykker

Monteringssett inkludert forskruinger, kuleventiler eller følerlommer

Artikkelnummer 18537 18538 18539 18541 18542
Byggelengde innbygningssett mm 225 240 280 470 585
Anslutning kuleventil Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2

Byggelengde motstykke mm 110 110 130 260 300
Anslutning Tommer G 3/4 B G 3/4 B G 1 B G 1 1/4 B G 2 B
For målerstørrelse DN 15 15 20 25 40
Anslutning temperaturføler M 10 x 1
Maks trykk bar 16
Maks temperatur °C 100 °C (korte perioder: 130 °C)
Montasje Horisontal / Vertikal

symphonic® sensornet
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optosonic® radio net 3 –  
radiosender for varmemålere

Radiosenderen optosonic® radio net 3 er en 
del av fleksibiliteten ista leverer gjennom sitt 
sensornetsystemet. Senderen kan monteres 
på alle ultego III og sensonic II varmemålere 
levert av ista. Målere som tidligere har vært 
avlest manuelt kan dermed enkelt 
oppgraderes i ettertid og integreres i 
fjernavlesningssystemet sensornet.

Modell optosonic 3 radio net optosonic u 3 radio net

Artikkelnummer 19450 19449

Passer type varmemåler sensonic II ultego III

Byggemål i mm (B x H x T) 57 x 100 x 28

Optisk inngang Optisk hode

Lengde på kabel til optisk øye 0,5 m

Radiogrensesnitt For avlesning og programmering
(via stasjonær kommunikasjonssentral eller håndholdt enhet)

Spenningsforsyning 3V lithiumbatteri, 10 års drift + 1 år reserve + 1 år lagring

Datalagring RAM-lagring

Programmering Skjæringsdato (egendefinert avregningsperiode)

Registrerte verdier Energi- og volummengde

Lagrede forbruksverdier  Aktuell verdi
 Verdi ved månedsavslutning, siste 14 måneder

 Fjorårsverdi
  Verdi 2 år tilbake

Sendehyppighet Programmerbar

Sendestyrke < 10 mW

Radiofrekvens 868 MHz

Varighet på sending av datatelegram < 10 msek

Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sek)

Kommunikasjon 2-veis

Datasikkerhet Kryptert telegram

Beskyttelsesklasse IP 54 (EN 60529)

Omgivelsestemperatur 0–70°C

Nøyaktighetsklasse Klasse C (EN 1434)

CE-merking 1999/5/EG

Tekniske data

Senderen monteres på målerens optiske 
utgang og henter inn data fra måleren som 
akkumulert forbruk, volum og eventuelle 
driftsmeldinger. optosonic® 3 fungerer både 
som sender og mottaker i sensornetsystemet 
og bidrar dermed til å motta og videresende 
verdier fra øvrige målere i nettverket.

Tilgjengelig tilbehør 
19452 Brakett for veggmontasje

symphonic® sensornet
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istameter® radio net 3 – moderne elektronikk 
grundig testet under mange forhold

istameter M har en sensordisk med en 
reflekterende del. Via optiske øyne i 
kommunikasjonsmodulen overføres 
rotasjonen trådløst og sikkert for videre 
behandling i systemet. Dette prinsippet 
sikrer svært få avvik i registrert forbruk.

Spesifikasjoner
istameter radio net 3 er beregnet på 
flowmengder inntil 2,5 m3/h. Den kan også
leveres for måling av forbruk opp til 4 m3/h,
både som kaldt- og varmtvannsmåler.

Radiomodulen lagrer følgende verdier:
 Aktuell målerstand
 14 månedsverdier
 To skjæringsdatoverdier

Overførsel av data fra måler til 
kommunikasjonsmodul foregår elektronisk. 
Modulen registrerer tilbakeslag og kan også 
benyttes i ista sitt system for 
lekkasjeovervåking. 

Funksjonsbeskrivelse
istameter M er en mekanisk, flerstrålet 
vannmåler. Med sin modulbaserte 
oppbygning er den svært fleksibel både med 
tanke på reinstallasjon og oppgradering eller 
skifte av kommunikasjonsmodul. 

istameter M kan benyttes både for kaldt- og 
varmt forbruksvann.

Som flerstrålet måler (multi-jet) er slitasjen 
på måleren lav og holdbarheten lang. Av 
mekaniske målere er istameter M å anse som 
svært nøyaktig.

istameter m* Radiomodul, radio net 3* istameter radio net 3*

* Alle mål oppgitt i mm.

Fordeler

  Fremtidsrettet og fleksibel
  Kraftig batteri gir lang levetid
  Sprut- og fuktsikker
  Kompatibel med en rekke

tilbehør
 E Enkel utskifting med det

patenterte istameterprinsippet
  Manipulasjonssikret ved hjelp av

gode plomberingsløsninger




 Sertifisert og kvalitetssikret etter
ISO 9001
 CE-merket og kan benyttes både
til bolig og næring

i

symphonic® sensornet
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istameter® radio net 3 – tekniske data

Produktnavn istameter m

Måleprinsipp Flerstrålet impellermåler

Type måler
Art.-Nr.

Varm 2,5
15521

Kaldt 2,5
15621

Varm 4
15523

Kaldt 4
15623

Normal flow Q3 (m3/h)
Maks. flow  Q4 (m3/h)

2,5
3,125

4
5

Druckverlustklasse Δp 63

Horisontal montasje Kl. B  Q1 (l/h) Q2 
(l/h) 

62,5
100

62,5
100

Vertikal montasje Kl. A  Q1 (l/h) 
Q2 (l/h)

62,5
100

62,5
100

Normaltemperatur (vann)  inntil °C 90 30 90 30

Normaltrykk PN (bar)
Testtrykk PN (bar)

10 
16

Beskyttelsesklasse IP 65 (EN 60529)

Visning av forbruk                      m3 
l

5-desimaler
3-desimaler

Gjengeanslutning EAS Rp 1/2 , Rp 3/4 , G 3/4 B, G 1 B Rp 3/4 , G 3/4 B, G 1 B

Monteringsmål EAS-Lodde L 15, L 18, L 22 L 22, L 28

Monteringsmål EAS-Press P 15, P 18, P 22 P 22

Monteringsmål  VAS R 1/2 , R 3/4 , R 1 –

Magnetisk beskyttelse EN 14154-3
Kompatibilitet Alle komponenter i istameter-serien

Radiokommunikasjon

Utførelse Modulbasert

Art.-Nr. Modul radio net 3 19320

Radiogrensesnitt For avlesning og programmering. 
Via stasjonært utstyr eller håndholdt terminal

Spenningsforsyning 3V-Lithiumbatteri for 10 års drift + 1 år reserve + 1 år lager

Lagrede data Aktuell verdi. forbruk ved siste skjæringsdato og skjæringsdato 2 år tilbake i 
tid samt 14 månedsverdier. Dagsforbruk overføres. 

Sendehyppighet Programmeres etter behov

Sendestyrke < 10 mW

Radiofrekvens 868 MHz

Varighet på telegram < 10 msek/per sending

Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sek)

Kommunikasjon Toveis

Datasikkerhet Kryptert datatelegram

Beskyttelsesklasse IP 65 (EN 60529)

Oppløsning ± 10 l

CE-Merke 1999/5/EG

symphonic® sensornet
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istameter® radio net 3 – trykktapskurve
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Trykktapskurve istameter radio net 3 
montert med EAS målerhus. 

Montert med EAS:  Rp 1/2 , Rp 3/4 , 
G 3/4 B, G 1 B, L 15, L 18, L 
22, P 15, P 18, P 22 

Montert med EAS: Rp 3/4 ,
G 3/4 B, G 1 B, L 22, L 28, P 
22

Trykktap ved Q3

1 = Q3 2,5 m3/h
2 = Q3 4 m3/h

1,5 Q3 2,5 3 Q3 4 

1

2

symphonic® sensornet

Flow i m3/h
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istameter® radio net 3 – tilbehør

Beskrivelse
Anslutningsstykket, EAS, brukes til å montere 
istameter eller sensonic målere. Det kan 
monteres horisontalt eller vertikalt i alle typer 
rørinstallasjoner og forblir en permanent del av 
installasjonen. EAS leveres ferdig med skrulokk 
som er tett og som kan stå montert inntil 
anlegget er gjennomspylt og man skal montere 
måler. EAS er velegnet istedenfor passtykke da 
man enkelt kan montere måler i ettertid. Skifte 
av måler er enkelt å gjennomføre.

  Bewährtes, ausgereiftes 
Komplett-Mess-System 
(istameter Prinzip) für 
Warm- und Kaltwasser im 
Wohnungsbereich

  Problemloser Austausch durch 
Trennung von Zähler und Ein- 
bauteilen

  Breites Einsatzspektrum durch hohe 
Variantenvielfalt

symphonic® sensornet
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Målerhus (EAS) – tekniske data

Type Innv. gjenger* Utv. gjenger* Loddestuss* Pressanslutning*

Art.-Nr. EAS  Messing MS 58 14000 14100 14103 14110 14414 14403 – 14200 14300 14400 – – –

Rotguss CC499K 14011 14012 – – 14404 – 14408 – – – 14008 14009 14010

Normaltrykk PN bar 10 10 10 10
Testtrykk PN bar 16 16 16 16
Temperatur inntil °C 90 90 90 90
Anslutning på EAS (G) Rp 1/2 Rp 3/4 G 3/4 B G 1 B 15 mm 18 mm 22 mm 15 mm 18 mm 22 mm
Lengde på EAS i mm (E) 94 100 110 80 130 105 190 94 100 105 145
Høyde på EAS i mm (h) 29,0 29,0 29,0 36,0 37,0 29,0 37,0 29,0 29,0 29,0 33,5 33,5 33,5
Avstand mellom 2 EAS Minst 100 mm (fra midt til midt på måler)
Total høyde i mm (H + h) 88,9 88,9 88,9 97,9 96,9 88,9 96,9 88,9 88,9 88,9 93,4 93,4 93,4
Total høyde med modul i mm  
(H + h + M)

99,9 99,9 99,9 108,9 107,9 99,9 107,9 99,9 99,9 99,9 104,4 104,4 104,4

Anslutning på  EAS etter R 1/2" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 1" R 1" R 1" 15 18 22 15 15 22
ISO 228/1 . DIN 2999 Rp 1/2 Rp 3/4 G 3/4 B G 3/4 B G 1 B G 1 B G 1 B – – – – – –
Koblingsgjenger på 
skrueforbindelsen (DIN 2999)

– – R 1/2 R 1/2 R 3/4 R 3/4 R 3/4 – – – – – –

Art.-Nr. kuplingpar.:    Gjenger 17000 17100

17005 15 mm 17105 22 mm

17006 18 mm

Bredde rosett (B1) 125,0
Høyde i mm (H) 59,9
Maks bredde i mm (B) 75,0
Bredde i mm (L) 64,5
ø  i mm (C) 58,0
Høyde (N) 48,6
Høyde (M) 11,0

* EAS med kappe.

Byggemål
Snitt av innebygget istameter M med 
kappe og rosett

Snitt gjennom ett-rørs tilkoblingsstykke 
med overløp og gipshette

symphonic® sensornet
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istameter® radio net 3 – ekstra tilbehør

Forlenger 20 mm (Art.-Nr. 15003)

Kappe, forkrommet (Art.-Nr. 15300) 
Rosett, forkrommet (Art.-Nr. 15400) 
Rosett, forkrommet, ø 145 mm (Art.-Nr. 15407)

Montasje-/demontasjenøkkel  
(Art.-Nr. 80410)

Forlenger 40 mm (Art.-Nr. 15004) Endre flowretning (Art.-Nr. 14903)

Forlenger, istameter målerhus* Forlenger, istameter målerhus* Endring av flowretning*

* Alle mål i mm.

Praktisk tilbehør kan forenkle installasjonen. 
Gjennom mange års erfaring har vi utviklet 
løsninger som for eksempel installasjon i vegg, 
forhøyelse av målerhus eller endring av 
flowretning. 
Det er også utviklet ulike verktøy som gjør det 
mulig å montere eller demontere måler 
steder det er for liten plass for rørtenger og 
skiftenøkler. 

33
,5X 

= 
23

G 2 B

Ø 68,5

Ø 54,5

Ø 68,5

Ø 54,5
G 2 B

X 
= 

41

53

G 2 B
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X 
= 

31

44

symphonic® sensornet
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Funksjonsbeskrivelse
domaqua® m er en enstrålet vingehjulsmåler 
med magnetkopling og rulleregneverk. 
Vingehjulets bevegelser registreres sikkert i 
regneverket via magnetkoplingen. 
Standardutformingen av domaqua® m er den 
klassiske kompakte utvendigmonterte 
versjonen, som leveres både som kaldt- og 
varmtvannsmåler.
domaqua® m er en prisgunstig måler som 
enkelt kan ettermonteres i de fleste anlegg. 
Som alle andre vannmålere fra ista kan 
domaqua® m utstyres med en rekke 
kommunikasjonsmoduler for problemfri 
fjernavlesning. 
En ekstra sikkerhet er at man kan montere 
tilbakeslagsventil direkte i kuplingen, noe som 
isolerer problemer med tilbakeslag. 

Enkel installasjon og nøyaktig over tid
Som tørrløper vil måleren ha lang levetid og 
høy grad av nøyaktighet i hele perioden. Det 
vil ikke vøre inntrenging av vann eller 
fremmedpartikler i telleverket. Måleren kan 
monteres horisontalt og vertikalt, målerhuset 
kan dreies slik at avlesning på stedet er enkelt 
å gjennomføre. 

Fordeler
i

symphonic® sensornet

domaqua® radio net 3 –
fjernavlesning med radio net 3 modul

  Fremtidsrettet og fleksibel
  Kraftig batteri gir lang levetid
  Sprut- og fuktsikker
  Kompatibel med en rekke

tilbehør
 Manipulasjonssikret ved hjelp av

gode plomberingsløsninger
 Leveres for Q3 2,5 m3/h og 4

m3/h
 Tilgjengelig i byggelengdene 80,

110 og 130 mm.
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Produktnavn domaqua m
Måleprinsipp Einstrahl-Flügelradzähler
Utførelse Warm 2,5 Kalt 2,5 Warm 4 Kalt 4
Artikkelnummer 16094 16095 16096 16090 16091 16092 16097 16093
Flowmengde Q3 m3/h 2,5 4
Maksimum flow Q4 m3/h 3,125 5
Trykktapsklasse Δp 63
Horisontal montasje Klasse B  Q1  I/h 50 63,5

Q2  I/h 80 101,5
Vertikal montasje Klasse A  Q1  I/h 62,5 100

Q2  I/h 103 165
Temperatur (vann)  bis  °C 90 30 90 30
Normaltrykk PN  bar 10 10
Testet trykk PN  bar 16 16
Beskyttelsesklasse IP 65 (EN 60529)
Magnetisk beskyttelse EN 14154-3
Visning av forbruk m3 5-stellig

 l 3-stellig
Røranslutning Rp 1/2 , Rp 3/4 , G 3/4 B, G 1 B Rp 3/4 , G 3/4 B, G 1 B

Kompatibilitet Kompatibel med alle moduler tilpasset istameter/domaqua
Radiokommunikasjon
Utførelse Modulbasert
Artikkelnummer radio net 3-modul 19320
Radiogrensesnitt

Spenningsforsyning 3V-Lithiumbatteri for 10 års drift + 1 år reserve + 1 år Lager
Lagrede forbruksverdier Akkumulert forbruk, forbruk på siste skjæringsdato, 

forbruk skjæringsdato for to år siden
Sendehyppighet Programmerbar etter behov
Sendestyrke < 10 mW
Radiofrekvens 868 MHz
Lengde på sendte telegram < 10 msek/sending
Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sek)
Kommunikasjon Toveis
Datasikkerhet Kryptert datatelegram
Beskyttelsesklasse IP 65 (EN 60529)
Oppløsning ± 10 l
CE-merke 1999/5/EG

domaqua® radio net 3 – tekniske data

domaqua m Radiomodul radio net 3* domaqua radio net 3

* Alle mål er oppgitt i mm.

symphonic® sensornet

For avlesning og programmering
(med stasjonært utstyr eller håndholdt terminal)
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domaqua® radio net 3 – Trykktapskurve
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pulsonic® 3 radio net – åpner for muligheter

pulsonic 3 radio net gjør det mulig å integrere 
alle type målere i sensornet-systemet. 
Forutsatt at måleren man ønsker tilknyttet har 
en pulsutgang eller S0-utgang i henhold til DIN 
43864 kan den enkelt integreres i sensornet.  
Ved å tilknytte måleren til systemet vil man 
kunne hente ut forbruksverdier etter ønske 
og behov. På den måten vil man få et godt 
grunnlag for avregning. 

Produktnavn pulsonic 3 radio net pulsonic 3 radio net S0
Artikkelnummer 19414 19419
Byggemål i mm (B x H x T) 55 x 100 x 30

Inngang  1 mal S0-grensesnitt (DIN 43864 med 1m kabel) 1 mal potentialfreier Kontakt, Open Collector
 Frekvens maks. 5 Hz/Impulslengde min. 100 ms   Frekvens maks. 16,6 Hz

Lengde pulskabel max. 3,0 m

Radiogrensesnitt For avlesning og programmering
(med stasjonært utstyr eller håndholdt terminal)

Spenningsforsyning   24 V DC, 30 mA, kortslutningssikker for
ekstern forsyning av S0-grensesnitt 

3V-Lithiumbatteri (integrert) for 10 års drift + 1 år reserve + 1 år lager

Programmerbare data  Impulsverdi (0,001–1.000 Enheter/Puls i 0,001 m3, 0,001 kWh, 0,001 MWh, 0,001 GJ)
 Oppløsning på registrerte data (Energi/Volum)
 Enhetstype på registrerte data (Energi/Volum)

 Målerstand (Startverdi/Nullstilling)
 Skjæringsdato
 Aktuell verdi

Lagrede forbruksdata  Akkumulert forbruk 
 Forbruk siste avregningsperiode

 Forbruk avregningsperiode to år tilbake i tid
Registrerte verdier Energimengde/volum
Oversendelseshyppighet Programmerbar
Sendestyrke < 10 mW
Radiofrekvens 868 MHz
Varighet på sendte telegram < 10 msek/sending
Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sek)
Kommunikasjon To-veis
Datasikkerhet Kryptert telegram
Beskyttelsesklasse IP 53 (EN 60529)
Omgivelsestemperatur 0–55°C
Relativ fuktighet 5–95 %
CE-merking 1999/5/EG

Tekniske data

Målere man vanligvis ønsker tilknyttet er 
eksisterende hovedmålere for varme, vann, 
gass og lignende. 

Elmålere fra ladestasjoner for elbiler kan også 
enkelt utstyres med pulsonic 3 radio net og 
integreres slik at man får avregnet forbruket 
etter reelt forbruk. 

Tilgjengelig tilbehør
19452 Brakett for veggmontasje

symphonic® sensornet
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symphonic® sensornet
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Borettslag og sameier, representert ved styret, har ansvar for 
at det blir montert røykvarsler og manuelt håndslukkerutstyr i 
hver bolig. Men det er den som bor i den enkelte bolig som har 
ansvar for å vedlikeholde og kontrollere at slukkeutstyret og 
røykvarslerne er i orden. Med røykvarslere fra ista trenger man 
ikke å bekymre seg. Radioteknologien ivaretar en viktig 
oppgave.

Alltid oppdatert
Via radio sender røykvarsleren jevnlig statusrapport om batteri 
og fri sikt. På denne måten sikrer man at man til enhver tid har 
kontroll på at batteriene er i orden og at ingen har dekket til 
eller flyttet på røykvarslere. 
Styret og/eller vaktmester kan sjekke status på web-portalen 
istaOnline.no og man kan sette egendefinerte alarmer. 

10 problemfrie år
Vi tar ansvaret helt fra produksjon, installasjon og drift. Våre 
systemer overvåker og fanger opp driftsavbrudd eller behov 
for batteribytte slik at du kan slå deg til ro med at alle 
leilighetene i borettslaget eller sameiet har velfungerende 
utstyr.  fumonic® 3 integreres i sensornetsystemet og bidrar 
også med å sende og motta data fra andre målere og sensorer 
installert i det trådløse nettverket.

Funksjoner
  Varsel om røykvarsleren blir flyttet på eller fjernet

  Varsel om innsugsportene er tildekket
   Systemet kan testes med lydløst varsel
 Varsel ved forsøk på manipulasjon
 Systemet varsler automatisk behov for nytt batteri
 10-års batteridrift +1 år lager + 1 år reserve
 Integrert radiosender og mottaker.

symphonic® sensornet

fumonic® 3 radio net Røykvarsler –  
Radioteknologi som gjør deg trygg
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Produktnavn fumonic 3 radio net

Artikkelnummer 11280

Byggemål i mm (H x Ø) 53 x 108, inklusiv sokkel

Materiale Plast-ABS

Farge Hvit, høyglans, UV-stabilisert

Alarm Optisk og akkustisk

Varslellamper Rød og hvit LED

Deteksjonsprinsipp Tyndalleffekt (lysspredning)

Deteksjonsområde Inntil 60 m2

Plasseringshøyde Inntil 6 m

Spenningsforsyning 3,6V-Lithiumbatteri, 10 års drift + 1 år reserve + 1 år lager 

Gjennomsnittlig driftsstrøm < 20 μA

Følsomhet < 0,25 dB/m i Testtunnel etter EN 54-7

Varselsignal > 85 dB (A) på 3 m avstand

Omgivelsestemperatur –10°C bis +60°C

Luftfuktighet Maks. 90 % RH, ikke kondenserende

Sendestyrke < 10 mW

Frekvens 868 MHz

Varighet på datatelegram < 10 msek/sending

Overføringshastighet ~ 90 kBaud (Bit/sec)

Kommunikasjon To-veis

Datasikkerhet Kryptert telegram

Beskyttelse IP 30 (EN 60529)

Godkjennelse VdS G211038

Godkjennelse Q-Label (VdS 3131)

Norm/standard EN 14604:2005, EN 300220-2 V2.3.1

CPD-CE-merking 0786-CPD-21051

symphonic® sensornet

fumonic® 3 radio net – tekniske data
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