
Spotreba energií vždy pod kontrolou.
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Heat2go - sledovanie spotrieb kedykoľvek a kdekoľvek

Dosť nepresným rozúčtovaniam

Dosahovanie úspor energií je možné iba ak sledujete presné a pravidelné 
informácie o spotrebách. Heat2go pracuje za vás a nepretržite monitoruje 
spotrebu všetkých energií a Vy ich môžete kedykoľvek sledovať na internete.

Všetky prístroje heat2go sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži 
alebo ovplyvňovaniu merania a na všetky podobné pokusy systém automaticky 
upozorní správcu. Merania sú preto presné a spravodlivé.

Systém zjednodušuje a zefektívňuje odpočítanie stavu energií a odhaľuje poruchy 
a neoprávnené manipulácie s meracími prístrojmi. Internetové rozhranie systému 
heat2go umožňuje sledovať spotrebu aj možné poruchy meracích prístrojov.

Sledovanie spotrieb kdekoľvek a kedykoľvek

Vysoká bezpečnosť nameraných údajov

Najkomfortnejší odpočet spotrieb energií

Komplexný manažment spotrieb energií
Nasadenie systému heat2go prináša výhody plnohodnotnej správy spotrieb energií, zahŕňajúcej monitoring 
a vyhodnocovanie spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu celého objektu ako aj tepla v jednotlivých 
miestnostiach a ich rozúčtovanie. Objavte online monitoring a vyúčtovanie spotrieb energií kdekoľvek.

Sledovanie spotrieb teplej a studenej vody

Komfortné sledovanie spotrieb vody 
dokáže ušetriť množstvo financií a vďaka 
upozorneniam na nadspotrebu je 
možné ľahko detekovať poruchy 
ako poškodené potrubie a 
vytápanie priestorov.

Údaje systému heat2go sú použité ako plnohodnotný report spotreby 
jednotlivých druhov energií alebo ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií. 
Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov systém dosahuje spravodlivé a presné 
rozúčtovanie bez chýb a manipulácií.

Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek 
od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať 
namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade. Heat2go prináša 
najmodernejšiu technológiu kontroly spotrieb energií a prehľadný výstup 
ktorému je ľahké porozumieť.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích 
nákladov Heat2go

Vodomery a zariadenia na meranie
spotrieb teplej a studenej vody Heat2go

Merače tepla a moduly pre meranie 
spotrieb tepla Heat2go

Jednoduchý export 
nameraných údajov

Zariadenia na meranie spotrieb 
elektrickej energie a plynu Heat2go
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Jednoduché a efektívne odpočty energií

Komfortné riešenie merania, zaznamenávania a monitoringu spotrieb energií na internete pomocou
akéhokoľvek zariadenia. Užívateľom umožňuje efektívne znižovať náklady a dosahovať úspory.

Automatické denné odpočty meracích prístrojov bez potreby prístupu do bytu alebo budovy.
Zabudnite na odpočtárov v bytoch a budovách a chráňte tak súkromie Vás a Vašich zákazníkov.

Sledovanie spotrieb energií na internete pomocou prideleného mena a hesla kdekoľvek sa 
nachádzate.

Správca budov má prístup k prehľadom spotrieb celej budovy, vďaka čomu dokáže vyhodnocovať
dosahované úspory a vykonávať potrebné opatrenia pre ich dosahovanie.

Užívatelia a správcovia sú emailom upozorňovaní na nadspotrebu, plytvanie a chyby pri meraní.

Heat2go Comfort automaticky generuje presné a prehľadné rozúčtovanie nákladov s detailným 
grafom spotrieb bez potrieb vykonávania odpočtov alebo zasielania podkladov poštou.

Online archivácia
nameraných spotrieb

Spotreba energií
vždy pod kontrolou

Bezdrôtový odpočet 
a prístup k údajom

Systém heat2go je bezdrôtový a meracie zariadenia 
sú napájané batériou počas 10 rokov. Pre sledovanie 
spotrieb nie je potrebná kabeláž ani inštalácia 
softvéru a spotrebu sledujete pomocou internetu 
kedykoľvek a kdekoľvek potrebujete.

Nikto z nás nemá čas sledovať a zapisovať stav 
spotrieb tepla, vody alebo plynu a preto systém 
heat2go nepretržite zaznamenáva a archivuje 
spotrebu energií vo vašom objekte a umožňuje 
spotrebu vyhodnocovať a dosahovať úspory.

Vďaka heat2go sledujete svoju spotrebu tepla, 
vody, elektrickej energie alebo plynu kdekoľvek sa 
nachádzate a spotrebu energií tak máte pevne v 
rukách. Šetriť energie nebolo nikdy jednoduchšie, 
prehľadnejšie a spravodlivejšie.

Správa, monitoring a rozpočítanie spotrieb tepla
Sledujte spotrebu tepla v každej miestnosti bytu alebo budovy či 
celkovú spotrebu na päte bytu a domu. Systém zaznamenáva údaje 
meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a 
tieto vizualizuje užívateľom bytov a správcom.

Monitoring spotrieb elektrickej energie a plynu
Predstavte si ako vám môže informácia o spotrebe plynu a 
elektrickej energie pomôcť pri šetrení nákladov. Vďaka heat2go 
môžete svoju spotrebu sledovať a vyhodnocovať a tak pristupovať 
k opatreniam na dosiahnutie.

Iba rozúčtovanie heat2go poskytuje dokonalý prehľad o spotrebe energií  vďaka 
zrozumiteľným grafom a tabuľke spotrieb pre každú miestnosť bytu.

Zrozumiteľné výstupy  rozúčtovania s grafom spotrieb

Heat2go poskytuje komfort správcom  i užívateľom bytov. Správcovia oceňujú 
bezstarostné riešenie a užívatelia otvorenosť a transparentnosť systému.

Ucelená služba pre pohodlie  správcu a užívateľa

Rozúčtovaniu heat2go plnohodnotne dôverujete. Zmeny a novinky sledujeme 
za Vás a zodpovedáme za ich správnosť. Už žiadne nepríjemné prekvapenia.

Zodpovednosť za vypracovanie rozúčtovania nákladov

Zákaznícke callcentrum s technickou podporou
Zabudnite na všetky Vaše problémy. Otázky správcov a užívateľov ohľadom 
merania alebo rozpočítania energií vyriešime na našej bezplatnej  linke.

Zariadenia na meranie spotrieb 
elektrickej energie a plynu Heat2go

3.ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.



ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
SKLADOVÁ 2 Trnava 917 01

TEL: +421 33 554 59 13 | SKYPE:  yzamer.sk | EMAIL: info@yzamer.sk | URL: www.yzamer.sk

w w w . h e a t 2 g o . s k


