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ista MinuteView
Følg og optimér driften af ejendommens energisystemer.

Med ista MinuteView er det muligt at følge ejendommens 
energisystemer med valgfrie intervaller. Dermed er det let 
at holde øje med, at energisystemerne fungerer optimalt. 

Der gives også adgang til historiske data, så ejendommens 
forbrug let kan analyseres og optimeres, og tendenserne 
kan følges i både ydeevne og fejlmeldinger som for eksem-
pel for lav fjernvarmeafkøling.

Skræddersy alarmer
På ista MinuteView kan I skræddersy jeres egne alarmer 
ud fra selvvalgte grænseværdier eller opsatte budgettal. 
Alarmerne sendes til administrator eller tekniker på SMS 
og/eller e-mail, hvis værdierne overskrides, eller hvis der 
opstår en uventet hændelse. På den måde kan der hurtigt 
gribes ind i tilfælde af fejl og dermed undgås dyrt ressour-
cespild.

Kontakt os på 96 30 24 44 
hvis du ønsker at høre mere om  

Varmekontrols tillægsydelser

Tillægsydelser 

Ét system  
– mange muligheder



Forbrugsanalyse

Få overblik over ejendommens vandforbrug. 

Med forbrugsanalyse får I et overblik over, hvordan vand-
forbruget fordeler sig i ejendommen. Her er det muligt at 
oprette skræddersyede alarmer og følge forbruget i udvalgte 
boliger. På den måde kan specifikke boliger, der kræver eks-
tra opmærksomhed, monitoreres.

Lækagekontrol af forbrugsvand

Få besked på mail  
eller SMS om kritiske 
lækager.

Med lækagekontrol er 
det muligt at opdage 
dryppende vandhaner 
og løbende toiletter 
inden det får økono-
miske konsekvenser. 
Vandmålere med radio registrerer, hvis der er et konstant 
vandforbrug. Sker det, udsendes alarmer til administrator 
eller vicevært via mail eller SMS, så der hurtigt kan reageres 
på lækager. 

ista online

Få et let, overskueligt og tidsbesparende forbrugsoverblik og 
spar beboerne for dyre efterregninger.

Med adgang til ista online har ejendommen mulighed for 
at følge forbruget pr. måler, anlæg og beboer. Med adgang 
til forbrugsstatistikker og sammenligning af forbruget i for-
skellige perioder, kan I hurtigt reagere på unaturligt forbrug. 
Derudover gives adgang til webarkiv med fordelingsoversig-
ter og forbrugsopgørelser.

På ista online tilbydes add-ons i form af beboeradgang, forbrugs-
analyse, lækagekontrol og oplysninger om fugtniveau.

Lad beboerne følge med
Det er muligt at give beboerne 
adgang til et forbrugsoverblik 
over eget lejemål. De kan følge  
med både på ista online og på  
Varmekontrols forbrugs-app.  
Der gives forskellige visnings- 
muligheder som år til dato,  
pr. måned og forbrug  
pr. lokale. 

Sikkerhed og miljø

Fjernkontrolleret røgalarm
Skab tryghed for beboerne med fjernkontrollerede  
røgalarmer!

Varmekontrols røgalarmer hører til blandt de sikreste og 
mest avancerede på markedet. Røgalarmerne funktions- 
testes og fjernkontrolleres for batterikapacitet, tilsmuds-
ning og funktionsfejl, og Varmekontrol alarmeres hvis 
røgalarmerne ikke virker, som de skal, og sørger for ud-
skiftning, når det er nødvendigt, så I kan være sikre på, at 
alarmen er tilsluttet og velfungerende, hvis uheldet er ude. 
I tilfælde af brand tænder røgalarmen desuden et LED-lys, 
der gør det lettere at finde vej i et røgfyldt rum.

Fugtmåler 
Gør beboerne selvstændige i forebyggelsen af  
skimmelsvamp!

Et sundt indeklima er essentielt for trivsel. Med Varme-
kontrols fugtmåler kan beboerne selv holde øje med 
indeklimaet og justere adfærden. Fugtmåleren fortæller 
ved hjælp af illustrationer, om det er tid til at lufte ud eller 
skrue op for varmen. 

Administrator kan følge udviklingen i luftfugtigheden på 
ista online. Det er også muligt at få udarbejdet rapporter 
over specifikke lejemål, der kræver ekstra opmærksom-
hed. Det bliver derfor lettere at forebygge skimmelsvamp 
og tage affære, før skaden sker.


