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Med doprimo® III kan du fa 

adgang til forbrugerweb pa nettet. 

Pa webportale'n ista 

online kan du folge dit ·;;;:,-, J 

forbrug af vand, varme, el eller energi ~ . 
dag for dag og se dine seneste 

forbrugsopg0relser. 

Kontakt din administrator og fa mere at vide om 

mulighederne for online forbrugsovervagning. 

FC!) lg dit forbrug pa smartphone 

Har du forbrugerweb pa ista online, kan du 

folge dit forbrug 24/7 med vores app til smart

phone. Den g0r det let at holde dit energifor

brug nede - sa du bade sparer penge og 

skaner milj0et. Se bl.a. hurtige her og nu 

statusbilleder, detailvisninger af forbruget 

og sammenligning af perioder. 

Beboerlinjen 

Kontakt beboerlinjen, hvis du har sp0rgsmal til din 

arsopg0relse. 

Tlf.: 77 32 33 34 (hverdage kl. 9.00-14.00) 

Mail: ista@ista.dk 

ista Danmark A/5 

Brydehusvej 13 • 2750 Ballerup 

Telefon 77 32 32 32 • ista@ista.dk 

www.ista.dk 
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Sadan sparer du pa varmen! 



Vi maier - du sparer 

I denne folder far du en rcekke nyttige rad om, hvordan du 

kan spare pa varmen og stadig have det varmt og rart. Varme

fordelingsmalerne pa dine radiatorer er et godt redskab til at 

holde 0je med forbruget. Bruger du dine radiatorer rigtigt, er 

der penge at spare pa varmeregningen, og samtidig viser du 

ogsa omtanke for milj0et. 

Sadan fungerer doprimo® Ill radio 
doprimo® III er en elektronisk varmefordelingsmaler, der 

passer til alle typer varmeanlceg. Maleren er udstyret med et 

display, som automatisk skifter mellem 4 visninger. Du har 

derfor mulighed for l0bende at folge med i dit forbrug. 

Veer opmcerksom pa at maleren viser, hvor meget varme, der er 

brugt i enheder og ikke i kroner/0rer. Ved den arlige aflcesning 

ganges arets forbrug* med en korrektionsfaktor, som tager 

h0jde for radiatorens varmeafgivelse, st0rrelse og placering. 

Herved fas det faktiske antal enheder. 

(* = dif.ferencen mel/em ta:l/erstanden pa seneste ska:ringsdato 

og ta:llerstanden pa forrige ska:ringsdato) 

Pa din varmeopg0relse vil antallet af enheder blive ganget 

med prisen pr. enhed. Prisen pr. enhed varierer fra ar til ar 

afhcengigt af driftsforholdene i ejendommens varmeanlceg og 

energipriserne. 

Tradl!bse aflaesninger 
Med doprimo® III opsamles aflcesningerne tradl0st uden for 

boligen. Maleraflceseren skal ikke ind, og beboerne beh0ver 

derfor ikke vcere hjemme pa aflcesningstidspunktet. Det er let 

og praktisk for alle. 

Reduktion for termisk yderlig beliggenhed 
Hvis en bolig, pga. sin placering i ejendommen, er udsat for 

st0rre kuldepavirkning end de 0vrige boliger - og derfor har et 

st0rre varmeforbrug- tages der h0jde for dette, nar regnskabet 

skal udarbejdes. Rent praktisk sker det ved, at det aflceste 

forbrug pa en eller fl ere af radiatorerne i den pagceldende 

lejlighed reduceres med en bestemt procentdel af det aflceste 

forbrug. Reduktionen er indregnet i malerens korrektionsfaktor. 

Reduktionskravet fremgar af Boligministeriets bekendt

gorelse nr. 563 af2. juni 2014, Bekendtgorelse om indivi

duel maling af el, gas, vand og varme. 
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6 gode varmerad 

1 Vinduer, der star abne - blot pa Idem 

- koster varme! Hold dem derfor 

lukkede, nar der fyres. Men luft ud 

hver dag pa folgende made: Luk for 

radiatorerne. Abn vinduer og eventuelt 

d0re i ca. 5 min utter. Luk igen og stil 

radiatorventilerne pr~cis som for. 

2 Skru ned og luft ud i sovev~relset ti! 

natten. Skru op for varmen igen n~ste 

morgen. 

3 Lad ikke enkelte rum i boligen v~re helt uden varme. 

Det kan give fugtproblem er og g0re det vanskeligt at 

holde varmen i nabov~ relser. Hold 

minimum 15 grader i rum, du ikke 

benytter. Luk altid d0rene ti! rum, der 

ikke benyttes, sa undgar du tr~k. 

4 Brug alle radiatorer lige meget. Det 

giver en bedre og mere behagelig fo r

deling af varmen. Samtidig udnyttes 

energien mere effektivt. En fuldt aben 

radiator bruger mere varme end fire, 

som "k0rer for kvart kraft" . 

5 Selvfolgelig kan du skrue ned for varmen om natten og 

om dagen, hvis du ikke er hjemme - men ikke for meget. 

Er v~gge og m0bler forst gennemkolde, koster det ekstra 

at varme op. 

6 D~k aldrig radiatorer eller termosta

ter med gardiner, m0bler og lignende. 

Brug aldrig radiatorerne som t0rre

stativ - det koster ekstra varme. 

Ofte stillede spq>rgsmal 

Mange beboere ringer ti! vores Beboerlinje med sp0rgsmal 

vedr0rende malerne. Vi har samlet de mest almindelige 

sp0rgsmal og svar nedenfor. 

? Hvorfor taeller malerne ikke ens, selvom termosta-
terne star pa det samme? 

Selvom termostaterne er indstillet ens, vii radiatorerne, 

afh~ ngig af deres st0rrelse og placering, afgive forskellig 

m~ngde varme. F.eks. vii en radiator, som ska! opvarme et 

stort rum bruge mere energi end en tilsvarende radiator, 

som er placeret i et mindre rum. 

? Hvad koster varmen i ar? 
Prisen pa varme varierer fra ar ti! ar. Derfor kendes enheds

prisen forst, nar regnskabet er gjort endeligt op. Du kan 

saledes fo rst se, hvad prisen er, nar du modtager din varme

opg0relse. 

? Hvordan reagerer malerne pa at blive tildaekket? 
Nar en radiator og/eller maier er "lukket inde" - f. eks. 

bag en sofa - ell er er tild~kket m ed vasket0j, registrerer 

maleren det som et ekstra forbrug, fordi radiatoren ikke 

kan slippe af med varmen. Det koster ekstra pa varmereg

ningen. 

? Hvordan reagerer malerne pa and re varmekilder? 
doprimo® III maier save! rummets som radiatorens 

temperatur og vii fo rst registrere et forbrug, nar radiatoren 

er varmere end rumtemperaturen. Derfor vii maleren ikke 

registrere varmen fra f. eks. en br~ ndeovn. 

Har du ikke fundet svar pa alle dine sp0rgsmal her i folde

ren? Sa klik ind pa www.ista.dk, hvor du kan finde mange 

fl ere svar vedr. dine malere og din varmeopg0relse. 
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Vrer opmrerksom pa! 

"Ha!ngende" radiatortermostat er 

En "ha:ngende" radiatortermostat betyder at ventilen, der 

skal lukke for varmetilfo)rslen til radiatoren, ikke lukker 

helt. Der siver hele tiden en smule varme in d i radiatoren, 

selvom der er lukket for termostaten. Denne varme 

registrerer din maler. 

Bor du i en ejendom, hvor der er varme pa centralvarme

anL:egget om sommeren, skal du va:re sa:rligt opma:rksom 

pa defekte radiatortermostater, da dette kan koste 

overfk;dige varmekroner. Opdager du, at radiatoren er 

varm pa et tidspunkt, hvor den ikke burde va:re det, bor du 

kontakte varmemesteren i ejendommen. 

Radiatortermostater er frostsikrede 

Bliver radiatortermostaten k0let ned under 7-9°C, ,il den 

automatisk abne for varmen til radiatoren - ogsa seh-om 

du har lukket den helt. Dette skyldes, at termostaten er 

frostsikret. Lad derfor aldrig vinduer sta abn e i la:ngere tid 

i fyringssa:sonen - specielt ikke pa kolde dage. Folg rnres 

gode varmerad. 

Hvis maleren viser "P" i displayet p 
Hvis maleren registrerer en fejl, vil der fremkomme et -P-

i displayet efterfulgt af en fejlkode 2-8. Viser maleren en 

fejlkode, skal du kontakte ejendommens varmemester eller 

administrator, som derefter vil kontakte ista Danmark A. · 

for at fa udbedret fejlen. Safremt varmefordelingsmaleren i 

en periode har va:ret ude af drift, vil forbruget bliw beregnet 

ud fra periodens graddage. 

Fejlkodevisning - fremkommer kun ved permanent fejl. 

Va rmeopg~relse 

Nar varmeregnskabsaret slutter, afla:ser vi alle ejendommens 

malere. 

Opg~relse 
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Clorius 

1 Ejendommens regnskabsperiode. 

2 Ejendommens samlede udgifter til fordeling. 

3 Her kan du se den periode, du er blevet afregnet for. 

4 Fordeling af ejendommens samlede udgifter. 

5 Forbrug af enheder i ejendommen totalt. 

6 Enhedsprisen i kroner. Dvs. hvor meget 1 enhed koster. 

7 Dit faktiske forbrug. 

8 Din samlede regning for udgiftsperioden ( = enhedspris x 

antallet af enheder). 

g Din a canto indbetaling. 

10 Efter- eller tilbagebetaling. "Tilbagebetaling" betyder, at 

du skal have penge tilbage, mens "Efterbetaling" betyder, 

at du har indbetalt fo r lidt a conto. 


