
Måling av varme og varmtvann 
 

I Glaenga er det installert målere for varme og varmtvann. Dette for å kunne fordele energikostnadene etter 
faktisk forbruk. Fordeling på denne måten stimulerer til sparing og gårder med måling har i snitt 25 % lavere 
totalforbruk enn anlegg uten måling.  
 
 

mål&spar 
varme tips og kalde fakta fra ista 

Vi er engasjert av sameiet for å foreta innsamling av data og utarbeidelse av fordelingsregnskap. Ved 
installasjon av kommunikasjonsutstyr på målerne høsten 2014 foretok vi samtidig avlesning av målerne 
med verdier tilbake til da anlegget var nytt. Nå har vi utarbeidet regnskap for årene 2012, 2013 og 2014.  
 
En del av seksjonene vil få store avvik i forhold til innbetalt a-kontobeløp og faktisk forbruk. Dette er fordi 
man ikke har korrigert størrelsen på det innbetalte beløpet i forhold til faktisk forbruk. Nå som det er 
utarbeidet regnskap og man ser hva man normalt bruker så kan det månedlige a-kontobeløpet justeres slik 
at man unngår store inn- eller utbetalinger når avregningen finner sted. Vi bistår sameiet med denne 
prosessen og utarbeider forslag til nye a-kontobeløp og oversender dette til forretningsfører (OBOS).   
 
   

Regnskap for 2012-2014 

04782	   support@ista.no	  

Målerne 

Målerne som er installert i Glaenga er typegodkjent og svært nøyaktige. Alle målere er nå utstyrt med 
radiosender slik at vi raskt fanger opp avvik i måleranlegget. 
 
   

Varmtvann måles med en vannmåler som registrerer forbruk helt 
ned på liternivå. Tallet som står lengst til høyre i tellerverket er en 
liter. Måleren teller fortløpende forbruk og nullstilles ikke ved 
årsskiftet. 
 
   

Varmeforbruket måles ved at man registrerer hvor mye vann som 
sirkulerer gjennom radiatorene i leiligheten samt 
temperaturdifferansen vannet har inn og ut av leiligheten. 
Forbruket vises i kWh. For å se hva måleren står på må du trykke 
på forsenkningen under displayet som da vekkes opp. Det går 
raskt i dvale igjen for å spare strøm.  
 
   

Følg gjerne med på målerne dine og få et forhold til hvor mye energi du bruker. Bevissthet reduserer 
forbruket. Følg med direkte på måleren eller på webportalen www.istaonline.no og app for smarttelefon. 
 
   



Varme tips og kalde fakta! 
 
Man kan fint ha en behagelig temperatur innendørs uten at det skal være kostbart. 
Vi har noen gode råd til deg som vil spare både lommeboken og miljøet! 
 
Luft riktig - ikke fyr for kråka!  
Det koster varme å ha vinduer stående åpne eller bare på gløtt. Hold vinduene lukket når du bruker varme. 
Luft ut hver dag på følgende måte: Steng radiatorene og åpne alle vinduer evt. dører i ca 5 minutter. Lukk 
dem igjen og still radiatorventilen som før. 
 
Pass på at det ikke trekker fra vinduene, opplever du trekk kan det være en god investering å skifte 
tetningslistene rundt vinduet. Har du peis er det viktig at spjeldet er stengt når peisen ikke er i bruk.  
  
Senk temperaturen!  
For hver grad du senker temperaturen reduserer du forbruket med ca. 5 %. For de fleste er 18-21 grader 
riktig temperatur på dagtid.  Om natten kan man redusere temperaturen med 2-3 grader.  
  
Tenk på varmen når du reiser bort 
Reiser du bort i lengre tid er den ideelle temperaturen 15 grader - uansett årstid.  
Ikke la noen rom være helt kalde. Det kan gi fuktproblemer og kan gjøre det vanskelig å holde varmen i 
tilstøtende rom.  
 
Les mer på www.ista.no/informasjon 

Siden 1952 har vi målt og avregnet forbruk av varme og varmtvann i Norge. Mange av våre kunder har vært hos oss 
siden oppstarten og flere og flere går over til fjernavleste målere. Installasjonen tjenes inn i form av redusert pris på 
varmeregnskapstjenesten.  
 
ista er representert i 25 land og årlig avregner vi forbruk i mer enn 12 millioner leiligheter med måleverdier fra over 50 
millioner målere. Kontakt oss gjerne på 04782 eller se hjemmesidene våre www.ista.no for mer informasjon. 

Vann 

Fuktighet 

Varme 

Målere og avlesningssystem 

Det installerte systemet er 100% trådløst og batteridrevet. Intern kommunikasjon foregår via svake 
radiosignaler hvor målerne til sammen utgjør et radionettverk. Kommunikasjon fra bygget og til vårt 
innsamlingssystem foregår via GSM/GPRS. Sendestyrken er under 10 mW og hver måler sender ett 
telegram daglig med en varighet på noen millisekunder. Dermed skapes det ingen forstyrrelser for andre 
komponenter som benytter radio og utgjør heller ingen strålingsfare for beboerne. 
 
   

Systemet er skalerbart og kan utvides med blant annet fuktighet-/temperaturmålere – et viktig verktøy for å 
opprettholde et sunt inneklima.  
 
Dataene er tilgjengelig på www.istaonline.no eller app for smarttelefon. 


