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Elektronisk varmefordelingsmåler for radiatorer
Svært driftssikker
Manipulasjonssikring
Trådløs fjernavlesning
Typegodkjent

doprimo® III radio
elektronisk varmefordelingsmåler
Rettferdig måling og fordeling
doprimo® III radio er markedets
minste varmefordelingsmåler.
Den benyttes i anlegg med
sentralfyr eller fjernvarme for å
fordele oppvarmingskostnadene
på en nøyaktig og rettferdig
måte.
doprimo® III radio registrerer
forbruket på den enkelte
radiator og inngår i istas trådløse
radionettverk. Radionettverket
er kryptert og benytter MESHteknologi for sikker overførsel av
alle relevante data.
Med fjernavlesning trenger man
ikke å tenke på
måleravlesninger. Dagsverdier
overføres automatisk.

Bruk
doprimo® III radio kan benyttes
på alle typer radiatorer i
vannbårne varmeanlegg. Den kan
også benyttes i
lavtemperaturanlegg.

differansen mellom de to
registreringene.
Måleren registrerer kun faktisk
forbruk. Den lar seg ikke påvirke
av øvrig oppvarmingsutstyr eller
soloppvarming.

Måleren leveres i en variant med
Funksjoner i ista Online
fjernføler slik at man kan måle
forbruket på radiatorer som står
Alle månedsavlesningene blir
montert inne i kasser,
lagret i målerens
minne,
•
Forbruksoversikt
for anlegg
eller slik at
radiatorskjulere eller bak møbler
beboere man enkelt kan følge forbruket
det er vanskelig å flytte på.•
sitt måned
måned.
Dokumentarkiv
medfor
tidligere

regnskap, fordelinger, oppgjør og
Funksjonalitet
Dersom måleren blir utsatt for
kontrollmanualer
doprimo® III radio er utstyrt
med
forsøk på manipulasjon eller er
•
Online flyttemelding
to temperaturfølere. En som
defekt vil dette registreres med
•
Analyseverktøy
registrerer radiatorens
dato og klokkeslett i målerens
overflatetemperatur og en annen
minne.
som måler romtemperaturen.
Varmeforbruket beregnes ut i fra

ista Norge AS – Nils Hansens vei 4 – 0667 Oslo – 22 88 59 00

Akkumulert
tellerstand siden
måleroppstart
Akkumulert
tellerstand per
siste
skjæringsdato
Akkumulert
tellerstand per
forrige
skjæringsdato
Neste
skjæringsdato

Feilkode, vises
dersom det er
feil på måler

ista er markedsledende i Norge innen måling av varme, energi og vann samt utarbeidelse av
fordelingsregnskap for bolig og næring. Bare i Norge har mer enn 30.000 boliger- og næringseiendommer valgt
ista Norge som samarbeidspartner. ista har 25 datterselskap i 25 land og mer enn 5.200 ansatte. Til sammen
utarbeider vi fordelingsregnskap for mer enn 12 millioner leiligheter bare i Europa.

