
IZAR@HOME
Programvara

ANVÄNDNING
IZAR@HOME är en smartphone-applikation för konsumenter som kan användas
på iOS™- och Android™-smartphones. Applikationen ger konsumenterna ett
smartare sätt att lära sig mer om sin energi- och vattenförbrukning när som
helst, minska miljöpåverkan och spara pengar. Nätverk och energileverantörer
kan utnyttja alla fördelar med Diehl Meterings enastående teknik för
smarta mätare genom att lägga till den här lösningen i sitt erbjudande till
konsumenterna. För öppenhetens skull kan försörjningsföretag ge sina kunder
aktuell förbruknings- och faktureringsinformation samt ytterligare nyheter
som underhållsarbeten. Konsumenterna får i sin tur möjlighet att lättare och
effektivare komma i kontakt med sina elbolag/energileverantörer. Dessutom
kan IZAR@HOME-appen avslöja potentiella läckor i hushållen i ett tidigt skede.
Appens inbyggda meddelandefunktion informerar konsumenterna om att något
är fel. Detta innebär att problemen snabbt kan åtgärdas innan kostnaderna
hopar sig.

FUNKTIONER

4 Översikt över förbrukningen med olika uppgiftsstorlekar (t.ex. månadsvis,
årsvis).

4 Jämförelse av vatten- och energiförbrukning med jämförelsegrupp.

4 Mätningar av mätare, t.ex. aktuellt mätarindex eller temperaturer för fram-
och returvatten samt tappvatten.

4 Meddelanden om förbrukningsrapporter, viktig information från
försörjningsföretaget osv.

4 Mätarlarm, t.ex. potentiella läckor.

4 Hjälpcenter med vanliga frågor

4 Frekventa effektivitetskontroller av värmesystemet



IZAR@HOME
Programvara

SYSTEMKRAV
- Smartphone med minsta skärmstorlek: 4,5 tum.
- Operativsystem Android™, minst 8.0 (Oreo)
- Konto på Google™ Play Appstore för att ladda ner och installera programmet.
- iOS™ operativsystem, minst iOS™ 10.2
- Konto på Apple™ Appstore för att ladda ner och installera programmet.

TILLGÄNGLIGA MODULER
IZAR@HOME  

Översikt av konsumtion
Visa förbrukningsstatistik i olika tidsklasser och möjliggöra visning av förbrukningen per
capita, inklusive en jämförelse med föregående period och en prognos för förbrukningen.  

Referensmärke för konsumtion
Ge konsumenterna möjlighet att jämföra sin vatten- och energiförbrukning med en
jämförelsegrupp.  

E-Faktura
Informera konsumenterna på ett öppet, digitalt och snabbt sätt om deras senaste
fakturainformation och fakturakomponenter.  

Min mätare
Visa mätarställningen inklusive larminformation (t.ex. läckage) för konsumenterna för full
insyn.  

Meddelanden
Vidarebefordra meddelanden till konsumenterna, t.ex. om nya rapporter eller viktig
information om nyttigheter.  

Hjälpcenter
Visa relevanta vanliga frågor och minska supportarbetet genom att ge konsumenterna svar i
appen.  

Värmeeffektivitet

Gör det möjligt för konsumenterna att övervaka effektiviteten i sitt uppvärmningsbeteende
genom att visualisera den aktuella och historiska deltatemperaturen/returtemperaturen i
hushållet.  

Självläsare
Gör det möjligt för dig att skicka in en mätaravläsning till ditt distributionsföretag via
IZAR@HOME-applikationen med ett foto av mätarindexet.  

Fördelare av värmekostnader Visa värdena för värmekostnadsfördelaren i programvaran.  
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Hemskärm Vattenförbrukning Transparens
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Min värmemätare Självläsare Fördelning av värmekostnader
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