
Vatten, värme, energi och el i ett enda 
trådlöst system 
symphonic® sensor net är framtidens 
avläsningssystem som avläser alla för-
brukningstyper – både vatten, värme, 
energi och el – i ett och samma system. 

Systemet är 100 % trådlöst och kräver 
ingen komplicerad installation eller 
underhåll av trådbundet nät.

Alla mätarna i symphonic® sensor net 
är batteridrivna och kan både sända och 
ta emot trådlöst. Data överförs vid låg 
sändningseffekt från mätare till mätare 
och samlas slutligen upp i en basstation 
som skickar dem till ista via mobilnätet. 

Enskilda avläsningstidpunkter 
Det finns inget behov för tidskrävande 
besök  av mätarkontrollanter.
Avläsningarna genomförs automatiskt 
på bestämda tidspunkter. Varken de 

boende eller fastighetsägarens adminis-
tratör behöver tänka på det praktiska 
eller logistik. 

Snabba förbrukningsredovisningar 
Eftersom alla mätarna kan avläsas på en 
gång och data överförs automatiskt till 
ista kan redovisningar för de enskilda 
förbrukningsplatser levereras snabbt. 

Mätarna i symphonic® sensor net spa-
rar alla avläsningar i upp till 14 måna-
der. Det gör det möjligt att gå tillbaka i 
tiden och få exakta avläsningar vid till 
exempel flytt. 

Löpande och framtidssäkrat 
Energiövervakning
De frekventa och noggranna avläsning-
arna ger möjlighet för att få fler och mer 
detaljerad förbrukningsinformation. 
Bland annat kan fastighetens energiför-
brukning följas nära, så att man vid 

till exempel större svängningar kan sätta 
in nödvändiga åtgärder. 

Förbrukningsinformationen anpassas 
den enskilda fastigheten och kan när 
som helst uppgraderas enligt ändrade 
önskemål och behov. Det ger tillfreds-
ställande och aktuell information att 
navigera utifrån – nu och i framtiden! 

Kontakta oss för mer information  
Vill du veta mer om symphonic®  
sensor net eller överväger att byta ut 
dina avläsningssystem är du välkom-
men att kontakta oss för ett samtal utan 
förpliktelser om möjligheterna på tele-
fon 08 - 68 40 98 80. 

symphonic® sensor net 
framtidens förbrukningsavläsningssystem 

	 Ett enda radiosystem för vatten, värme  
energi och el 

	 100 % trådlös förbrukningsavläsning 
	 Avläsning vid enskilda tidpunkter 
	 Snabba förbruknings- och flytträkningar
	 Löpande energiövervakning 
	 Framtidssäkrad förbrukningsinformation 

Helt trådlös för-

brukningsavläsning! 

Inga sladdar. 100 % radiobaserad  

dataöverföring. 
Radiobaserad avläsning
symphonic® sensor net



Radiofrekvens 868 MHz 
Sändningseffekt < 10 mW 
Sändningsmetod Två vägs kommunikation 
Avläsning av data På begäran 
Avläsningsfrekvens Avläsning per vecka innehållande de senaste 7 dygnens avläsningsresultat (avläser kl. 24.00) 1 

avläsning av resultat per den 1 och 15 i månaden 1 avläsning per den 1 i månaden 
Gränssnitt Radio 
Livslängd 10 år + reserv

ista är marknadsledande i Europa för värme-, energi- och vattenmätning samt beredning av fördelningsredovisningar för bostäder 
och företag.  I Danmark har fastigheter med sammanlagt över 450 000 hushåll  valt ista Danmark A/S som samarbetspartner. ista 
har kontor i 26 länder och sysselsätter cirka 4 500 anställda. Totalt utarbetar vi fördelningsredovisningar för mer än 12 miljoner 
hushåll och lokaler över hela Europa. 
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Ett system – alla förbrukningstyper

symphonic® sensor net gör det möjligt att automatiskt  avläsa både vatten, värme, energi och el – både för den boende och för fastighe-
ten  – i ett och samma system. Det hela sker 100 % trådlöst.  Systemet består av batteridrivna mätare som kan fjärravläsas av ista. Det ger 
noggranna förbrukningsredovisningar och snabb leverans, helt utan att de boende eller fastighetsägarens administratör behöver göra 
något.

Tekniska data för mätare i symphonic® sensor net 

doprimo® 3 radio net

istameter® m 
+ modul radio net 3

domaqua® m 
+ modul radio net 3

memonic® 3 radio net 3

sensonic® II
optosonic® 3 radio net 3

pulsonic® 3 radio net 3
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