Komplexní služby v oblasti měření spotřeby energií
a rozúčtování nákladů na teplo a vodu
Společnost ista je jednou z předních celosvětových společností ve zvyšování energetické účinnosti v budovách.
Specializujeme se na měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody, a energetický monitoring pro bytové domy
a komerční nemovitosti. Poskytujeme roky ověřená řešení, která jsou založená na digitálních technologiích.
Díky elektronickému zpracování dat o spotřebě ročně odečítáme a rozúčtováváme více než 260 000 bytů.
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Systém dálkových odečtů údajů prostřednictvím inteligentních
datových sběrnic je výjimečný vysokou spolehlivostí přenosu dat 99,5%. Moderní technologie společnosti ista navíc již nyní splňuje
požadavky Směrnice 2018/2002/EU o energetické účinnosti (EED).
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Spravujte energii bez starostí
Inteligentní sběrnice dat memonic®
Jedinečný odečtový systém ista dokáže prostřednictvím
inteligentní sběrnice dat memonic® dálkově odečítat a
elektronicky zpracovat data z koncových měřících
přístrojů. Díky tomu, že přístroje komunikují mezi sebou
a předávají si informace o naměřených hodnotách,
postačuje na jeden standardní bytový dům jedna, či
maximálně dvě sběrnice.
Sběrnice je napájena baterií s životností 10 let a je
umístěná ve společných prostorách budovy. Na instalaci
a fungování sběrnic nejsou potřebná žádná přídavná
zařízení, stavební úpravy či odběr elektřiny.
Denní spotřeba, grafické porovnání, informace o stavu
měřičů či hlášení o úniku vody jsou pro správce a
vlastníky budov přístupné přes internetový portál ista24.

VÝHODY PRO VÁS
■

automatizovaný odečet
bez vstupu do budovy

■

elektronický přenos dat

■

online přístup k údajům
o denní spotřebě

■

upozornění na chyby
měřičů a nestandardní
spotřeby

■

životnost 10 let

■

splňuje požadavky EED

S istou budete připravení
Podle směrnice 2018/2002/EU, kterou se změnila směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED),
má být konečný spotřebitel od roku 2022 informován o své spotřebě nebo vyúčtování tepla,
chladu a TUV minimálně jedenkrát měsíčně.

Webový portál ista24

Rozúčtování nákladů
na teplo a vodu

Podle individuálních požadavků
poskytujeme komplexní služby
rozúčtování nákladů na teplo a vodu,
i ostatních nákladů souvisejících s
provozem nemovitosti.
Naše odečtová technologie umožňuje
spolehlivý přenos údajů a archivaci
denních dat o spotřebě pro případ
změny nájemce či reklamací.

Detekce úniku vody

Systém upozorní správce budovy
a uživatele bytu na neobvyklou spotřebu,
která může znamenat nežádoucí únik
vody z kohoutků či toalety. Službu je
možné objednat jako součást portálových
služeb ista24 nebo samostatně. V obou
případech jsou uživatelé upozorněni o
úniku vody emailem.

On-line přístup k informacím
o spotřebě energií a vody systémově
navazuje na technologii dálkových
odečtů. Denní údaje jsou přehledně
dostupné, je možné je stáhnout a
uložit v běžných formátech. Správce
i vlastníci budovy mají k dispozici:
■

historii denních odečtů;

■

grafické porovnání spotřeby;

hlášení o případných chybách a
poruchách měřičů;
■

Ztráta vody
až 25 l za hodinu

monitoring úniku vody, zpětný
průtok a nulových spotřeb
vodoměrů;
■

Náklady
až 20 000 Kč
ročně

Ztráta vody
až 220 m3 za rok

další užitečné funkce pro energetický management v budovách.
■

ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5

■

ista@ista.cz

■

www.ista.cz

