
Temperaturmåler T-logger:

Få overblik over  
temperaturen i boligen 
n  Bliv bevidst om potentielle fugtproblemer
n  Stå stærkt i klagesager om varme og skimmelsvamp
n  Bliv opmærksom på om varmen udnyttes korrekt i ejendommen
n Reducér omkostninger 



Fordele
T-loggeren giver dig et udvidet overblik over din byg-
ning. Den opsættes i øjenhøjde i et eller flere rum,
og giver dermed det fulde overblik over temperaturen.

Det giver dig som administrator en fordel, du kan bl.a re-
ducere kommunikationsomkostningerne ved klagesager 
over varmeregnskabet, da temperaturen er transparent 
og eventuelle uretfærdigheder vil være synlige.

Som beboer giver T-loggeren muligheden for at opret- 
holde komforttemperaturen i hjemmet. Den giver  
muligheden for at tilpasse varmeforbruget og spare 
penge ved unødvendigt høje temperaturer. 

Måleren kan også være til gavn i ubeboede rum, såsom 
trappeopgange, kælder- og loftsrum. Den kan skabe 
overblik, og bl.a. vise om vinduer står åbne, om man bør 
isolere og sikre mod overforbrug af varme og eventuelle 
fugtproblemer. 

I kombination med fugtmåler 
Kombinationen af istas T-logger og fugtmåler giver en 
total overvågning af indeklimaet i alle rum. Det gør det 
muligt at udpege de lejligheder, der ikke alene har øget 
fugtindhold, men også de rum i lejlighederne, der er i 
risikozonen for fugtproblemer som følge af tempera-
turer under dugpunktet

Både fugt- og temperaturmålerne indgår i det samme 
netværk, som kommunikerer med vand- og varme- 
målere samt røgalarmer.

T-loggeren fungerer sammen med istaonline, så både 
beboer og administrator kan drage nytte af måleren. 

Kend din ejendom på beboer-  
og bygningsniveau
Med istas temperaturmåler „T-logger“ har du overblik over temperaturen i hele  
bygningen. Det giver mulighed for at holde indeklimaet i top, forebygge fugt  
og stå stærkere i eventuelle klagesager.

De tre visninger i istaonline

”Mouse over” på søjlen viser maximum- og minimumtemperaturerne.

Gennemsnitskurve ”mouse over” viser gennemsnitsværdien.

Gennemsnits temperaturmåling for alle målerne i lejemålet i en måned.

T-Loggeren er særlig velegnet til at supplere en
varmeenergimåler, så du opnår samme overblik,
som hvis du brugte varmefordelingsmålere på
radiatorerne.
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