Prečo využívať portál ista24.sk?
Dáta, odpočty, spotreby a oznamy – všetko kedykoľvek k dispozícii online
z Vášho domova
■

rýchly prístup k informáciám – odpočty prístrojov, spotreba, archív

■

úspory – informácie o spotrebách tepla a vody v jednotlivých bytoch poskytované užívateľom vedú k jednoznačným úsporám

■

odhaľovanie chýb – hlásenia o spätných prietokoch vody, kontrola nulových
spotrieb umožňuje majiteľom bytov alebo správcom, či zástupcom domu,
dostatočne rýchlu reakciu a nápravu uvedených stavov

■

prístup k informáciám pre jednotlivých užívateľov bytov – monitorovanie údajov
spotrieb tepla a vody na pomerových meračoch tepla a vodomeroch v bytových
jednotkách je dôležité pre užívateľov bytov a je vyžadované slovenskou a EÚ
legislatívou

■

oznamy – novinky, hlásenia a oznamy priamo od správcu alebo zástupcu budovy
pre všetkých užívateľov

Viac informácii Vám radi poskytneme
na našich stránkach www.ista.sk
alebo nás kontaktujte
na e-mailovej adrese ista@ista.sk

ista Slovakia, s.r.o.
Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Tel. +421 2 402 409 99
Fax. +421 2 402 409 98
e-mail: ista@ista.sk
www.ista.sk

Informácie o spotrebe už v priebehu
rozúčtovacieho obdobia

Portálové služby ista24

i

Nariadenie Európskeho parlamentu má za cieľ
zaistiť užívateľom bytových jednotiek informácie o spotrebe tepla a vody v kratších časových intervaloch, aby mohli na uvedenú spotrebu rýchlejšie reagovať a prípadne ju včas
regulovať.

Na internetovej stránke www.ista24.sk budete mať k dispozícii nasledovné údaje:
Odpočty prístrojov
Smernica EÚ o energetickej
efektívnosti platí od druhej polovice

Na jednom mieste zhromaždené údaje
potrebné pre akúkoľvek ďalšiu analýzu

■

Získavanie dát pre medziodpočty

■

Porovnávanie spotrieb tepla a vody za rôzne
rozúčtovacie obdobie

■

Rýchly a jednoduchý prístup k dátam
a hodnotám od jednotlivých prístrojov,
cez užívateľské bytové jednotky až po celé
objekty a skupiny objektov

■

Upozornenia na spätné prietoky a nulové
spotreby pri vodomeroch

■

Ďalšie užitočné informácie

roku 2012 a zásadne ovplyvní
poskytovanie informácii v oblasti

Informácie musia byť zrozumiteľné bežným
užívateľom a zároveň i umožňovať porovnanie
spotrieb a nákladov za aktuálne obdobie s predošlými obdobiami.

merania tepla a vody a rozúčtovania
nákladov na teplo a vodu.

Spoločnosť ista Slovakia s.r.o. už dnes, o krok napred, ponúka systém riadenia dát o spotrebe
energií. Rádiový systém symphonic 3, integrovaný s internetovým portálom www.ista24.sk, registruje, analyzuje a archivuje informácie o spotrebách tepla a vody. Týmto spôsobom je naplňovaná
vízia Európskej únie a zároveň sú splnené požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a EÚ.

centrálny
server
internet

internet
zákazníci

rozúčtovací
systém

internet
objekty

ista24.sk
internet
užívatelia
bytov

■

Schéma riadenie dát ista

