Husk vannmålere ved
baderomsrehabilitering
Nå man allikevel utfører rørarbeid er det viktig å huske vannmåler. Det er forventet
en lov om måling av varme og varmtvann i Norge innen få år. Reduser kostnadene ved
å tenke langsiktig.
Den største kostnaden tilknyttet
vannmåler er installasjon

Installasjon av vannmålere utføres av
autorisert rørlegger. I noen tilfeller kan det
være omfattende og tidkrevende. Derfor er det
viktig å ta hensyn til vannmåleren dersom man
allikevel skal gjøre omfattende rørarbeid som
renovering av bad eller rørfornying.

Lov om måling av varme og varmt vann

Når man måler blir man bevisst hvor mye man
bruker. Dette gjør at forbruket reduseres med 1525 % og er et viktig skritt på veien mot å redusere
energibruk og utslipp av klimaskadelige gasser. Lov
om måling er forventet fra 2019.

Vannmålere fra ista leveres med tilbakeslagsventil,
lekkasjeovervåking og radiosender for fjernavlesning.

Trådløs og vedlikeholdsfri måler

Vannmålere fra ista fjernavleses trådløst via radio. Man kan velge mellom enstrålet, flerstrålet eller piston
måleprinsipp. Målerne er vedlikeholdsfrie og har lang levetid. Vannmåleren er utstyrt med
lekkasjeovervåking og tilbakeslagsventil. Radiomodulen er utstyr med 10-års batteri. Velger man flerstrålet
måler er denne modulbasert slik at måleren kan skiftes uten bruk av rørlegger dersom det skulle være
behov for målerbytte.

Sensornet© - MESH-nettverk

Radiosystemet fra ista er et såkalt MESH-nettverk. Alle målerne i bygget er
et aksesspunkt og sammen etablerer de et enhetlig nettverk hvor alle data
og alarmer automatisk finner veien til en datamottaker som ved hjelp av
GSM/GPRS videresender all informasjon til ista. Dersom en måler skulle
falle ut av nettverket vil dette registreres hos ista og vi kan utbedre feilen
raskt og effektivt.
Kontakt oss på salg@ista.no eller telefon 22 88 59 00 for mer informasjon.
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