Sådan bruger du måleren
Målerens display er tændt i 15 sekunder, hvor det skiftevis
viser lufttemperaturen og luftfugtigheden. Derefter er
displayet slukket i 15 sekunder, inden det igen tændes.
Det sikrer, at batteriet holder i mange år.

Hold luftfugtigheden nede
og indeklimaet i top

Luftfugtighed/temperatur

Står der et lille %REL til højre for tal-

let, er det luftfugtigheden, der vises.
Står der et lille 0C, er det tempera-turen, der vises.

Termometer

Temperaturen er 12,6 grader eller

under, dvs. indetemperaturen er for
lav. Sørg for at skrue op for varmen.

Åbent vindue

Luftfugtigheden er over 65 %. Nu er

det vigtigt, du får luftet grundigt ud.

ista er markedsledende i Europa inden for varme-, vand-,
og energimåling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber
for boliger og erhverv. Alene i Danmark har ejendomme
med tilsammen over 500.000 bolig- og erhvervsenheder
valgt ista Danmark A/S som samarbejdspartner.
ista har kontorer i 25 lande og beskæftiger ca. 5.100
medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber for
mere end 12 millioner bolig- og erhvervsenheder over hele
Europa.

Termometer og åbent vindue

Temperaturen er under 12,6 grader,

og luftfugtigheden er over 65 %. Nu
er det vigtigt, at du lufter grundigt

Rødt lys

Blinker en rød lysdiode, er luftfugtigheden meget høj, 80 % eller højere.
Luft straks ud.

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup
Telefon 77 32 32 32
ista@ista.dk  www.ista.dk
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Hold øje med luftfugtigheden
Vi har i dag installeret en fugtighedsmåler i din bolig.
Måleren skal hjælpe med at forebygge skimmelsvamp, som
opstår, hvis luftfugtigheden i en bolig er meget høj i en længere periode. Skimmelsvamp kan være sundhedsfarligt for
dig og en økonomisk belastning for din afdeling.
Brug måleren i vinterhalvåret
Fugtighedsmåleren fortæller dig løbende om behovet for
udluftning og opvarmning. Vær opmærksom på, at det
primært er i vinterhalvåret, du skal holde øje med måleren.
I sommermånederne kan luftfugtigheden nemlig være høj
både inde og ude, og i meget varme og regnfulde perioder vil
du opleve, at måleren advarer om høj luftfugtighed, selvom
du er grundig med udluftningen.
Måleren passer sig selv
Du skal ikke foretage dig andet end at holde øje med displayet, og vi skal ikke ind i boligen for at tjekke måleren.
Batteriet holder i cirka 10 år.

Sådan bruger ista måleren
Måleren indeholder en lille sensor, der måler boligens luftfugtighed og lufttemperatur hvert tredje minut. Hver halve
time beregnes gennemsnittet af målingerne. Er gennemsnittet over 65 %, sender måleren ugentligt besked til ista om,
hvor længe luftfugtigheden har ligget over 65 %.
Vi får altså kun adgang til målingerne, når luftfugtigheden
i en bolig er høj. I perioder, hvor luftfugtigheden udendørs
er meget høj, reagerer vi selvfølgelig ikke på målerens tal.

Fugtighedsmåleren holder øje med
dit indeklima og fortæller dig, om du
skal lufte ud eller skrue op for varmen.
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