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kesin çözümler üretmekteyiz. Bu sayede günümüzde son 60 yıl 
içerisinde üretmiş olduğumuz cihazlar ile ilgili eksiksiz yedek 
parça tedariki sağlamaktayız.

Gider paylaşım faturalarının adil ve gerçekçi olması, ancak 
tüketim verilerinizin doğru ölçümlenmesi ile olabilir. Bu gerekli-
lik Brunata sayaçlarının ve bu sayaçları geliştiren bizlerin 
üzerine büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Brunata’nın bir 
numaralı önceliği sayaçların yapmış olduğu ölçümlerin 
doğruluğundan her ne koşulda olursa olsun şüphe 
duyulmamasıdır. Bu sebeple ölçüm hassasiyeti bize olan güven-
inizin temelini oluşturmaktadır.

Brunata yüksek teknolojili pay ölçüm çözümlerinin yanında, 
detaylı gider paylaşım belgeleri de düzenlemektedir. Yapılan 
çalışmalar pay ölçüm sistemine geçen binalarda,  %40’a varan 
oranlarda tasarruf sağlanabildiğini göstermektedir.
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Hakkımızda
1900’lerin başında Brunata’nın kurucusu Constantin Brun 
tarafından kaloriferlerde kullanılmak üzere bir pay ölçer 
üretilmesi ile başlayan ürün geliştirme ve iyileştirme 
geleneğimiz, günümüzde de Brunata’nın birinci önceliğidir. Bir 
asırlık pay ölçüm tecrübesi ile siz kullanıcılarımız için en kaliteli 
ve yenilikçi ürün ve servisleri geliştirdik, geliştirmeye  de devam 
ediyoruz. Üstün hizmet kalitemizin en büyük ödülü dünyada 
pay ölçer kullanılan her 5 evden 1’inde Brunata’nın tercih 
edilmesidir. Geride bırakılan 1 asırlık süre sonunda Brunata 28 
ülkede faaliyet gösteren sektöründe global bir güç konumuna 
gelmiştir.

Brunata Isı pay ölçerler Danimarka’da bulunan fabrikalarımızda 
üretilmektedir. Üretici olmanın sağlamış olduğu avantajla 
yedek parça stok ve acil ekipman tedariki konularında hızlı ve 
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Pay Ölçüm Binanın Toplam Enerji Tüketimini Düşürerek, Ciddi 
Tasarruflar Sağlar
Termostatik vana ve pay ölçüm sistemi ile yaşam alanlarının sıcaklık 
kontrolünü yapma özgürlüğüne sahip olan daire sahipleri, 
gerektiğinde serinlemek için camlarını açıp ısıyı sokağa atmak 
yerine, peteklerinin sıcaklığını ayarlayarak, istenilen konfor 
değerlerine, ciddi tasarruflar sağlayarak ulaşabilirler.

Pay Ölçüm Apartman İçi Huzuru Sağlar
Merkezi sistemle ısınan ve su tüketiminin ölçümlenmeden 
paylaştırıldığı tüm binalarda, bu giderlerin  paylaşımıyla ilgili ciddi 
sorunlar yaşanmaktadır. Pay ölçüm sisteminin uygulandığı binalarda 
daire sakinlerinin tüketim miktarları objektif bir şekilde ölçümlenir. 
Böylece her kullanıcı sadece tükettiği kadar su ve doğalgaz tutarını 
üstlenir. Bu adil paylaşım modeli bina içerisinde süre gelen bir çok 
problemin çözümüne katkıda bulunur.

Pay ölçüm tüketim bilincini geliştiren çevreci bir harekettir
Pay ölçüm sistemi ile sağlanan bireysel ölçümleme, daire sakinlerini 
kaynak israfının önüne geçmesi için teşvik eder. Oluşan tüketim 
bilinci sayesinde bireyler basit önlemler ile kaynak israfının önüne 
geçerek doğal kaynakların ekonomik kullanılmasına katkıda 
bulunur.

Pay ölçüm sistemi kendi kendini hızla amorti eden bir yatırımdır
Pay ölçüm sistemine geçiş yapan daire sakinleri konfor şartlarını 
düşürmeden ciddi tasarruflar sağlayabilmektedirler. Bu sistem 
sayesinde elde edilen tasarruf, çok kısa bir süre zarfında yatırım 
maliyetini amorti etmektedir.

Termostatik vana nedir?
Termostatik radyatör vanaları her bir odanın birbirinden farklı 
sıcaklık değerlerine ayarlanmasına olanak sağlayan bir cihazdır. 
Kullanıcı her odada bulunan termostatik vanaları bir konfor 
derecesine ayarlar. Oda sıcaklığı ayarlanan değere ulaştığında 
termostatik vana kapanır böylelikle aşırı ısınmanın önüne 
geçilir. Aynı şekilde oda sıcaklığı istenen değerin altına 
indiğinde vana açılarak istenen sıcaklık değeri korunur.

Pay Ölçer Nedir?
• Merkezi sistemle ısınan binalarda her bir dairenin tüketi-

minin bireysel olarak hesaplanmasına ve bu sayede ısı gider 
paylaşımının adil bir şekilde yapılmasını sağlayan bir 
cihazdır. Termostatik radyatör vanaları ile birlikte kullanılır.

• Daire içerisinde bulunan her bir peteğe bir pay ölçer takılır.
• Pay ölçer eski ya da yeni (döküm / panel) tüm radyatör pe-

teklerine kolaylıkla monte edilebilir. 
• Her pay ölçer montajı sırasında üzerine takıldığı radyatör 

peteğinin özelliklerine göre tek tek programlanır.
• Pay ölçer cihazı petek sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasındaki 

ısı farkını algılayarak bir tüketim verisi hesaplar.
• Pay ölçer cihazı ölçümlediği tüketim verisini radyo 

frekansları ile aktarır. Bu sayede Brunata tüketim verilerine 
bina içerisine girmeden ulaşır.

• Pay ölçer cihazları 10 sene aralıksız çalışır. Brunata pay ölçer 
cihazları pil değişim özelliği sayesinde 20 yıl hizmet vermek 
üzere dizayn edilmiştir.

Termostatik radyatör vanası
Isı Pay Ölçer  
(Brunata Futura Heat+)
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Neden Brunata? 
Brunata Pay Ölçer Sektöründe En Doğru Ölçüm Yapan Sayaçtır
Evinizde bulunan kalorifer peteği kazan dairesinden gelen ısının 
yanı sıra, bir takım dış faktörlerden dolayı da ısınabilir (Güneş, 
ısıtıcılar, şömine vb.) Brunata pay ölçer cihazları patentli özel 
yazılımı sayesinde bu farklı ısı kaynaklarını algılar sadece kazan 
dairesinden gelen ısıyı tüketim olarak kaydeder.

Pil Değişim Özelliği
Brunata pay ölçerler cihazları 10 senelik kullanım ardından 
pilleri değiştirilebilen ve bir 10 sene daha hizmet verebilen sek-
tördeki tek ısı pay ölçerdir. Rakip cihazlar 10 senelik kullanım 
ömrünün ardından sökülüp çöpe atılmaktadır. Bu durum rakip 
ürünleri tercih eden kullanıcılar için 10 senelik kullanım 
ardından yeni bir yatırım maliyetinin daha oluşması anlamına 
gelmektedir.
 
Manipülasyona Karşı Koruma
Brunata pay ölçer cihazları gelişmiş yazılımı sayesinde kötü 
niyetli girişimleri algılama özelliğine sahiptir.

En Şık Pay Ölçer
Brunata, ısı pay ölçer sektöründe bünyesinde dizayn 
departmanı bulunduran tek firmadır. Brunata, ısı pay ölçerlerin 
yaşam alanlarının içerisinde sürekli göz önünde bulunan ak-
sesuarlar olduğu gerçeğine de eşsiz tasarımıyla vurgu 
yapmaktadır.

Cazip Ödeme Seçenekleri
Brunata anlaşmalı olduğu finans kuruluşları ile beraber 
kullanıcılarına esnek ve cazip ödeme koşulları sunmaktadır.

Veri Toplama Yöntemleri
DriveBy Veri Toplama Yöntemi
Brunata kullanıcılarının tüketim verilerini farklı şekillerde 
toplamaktadır. Bu yöntemlerden biri olan DriveBy veri toplama 
sisteminde, bir Brunata çalışanı ayda 1 kere sayaçlarla 
donatılmış binayı ziyaret eder. Kullanılan el terminali sayesinde 
tüketim verileri binaya girmeden hızlı bir şekilde Brunata analiz 
sistemine aktarılır. En temel veri toplama yöntemi olan 
DriveBy’da kullanıcılar aylık tüketim verilerini görme şansına 
sahip olurlar. 

Brunata Modemli Uzaktan Veri Toplama Yöntemi
Brunata, arzu edilmesi halinde uygulama yaptığı binalara 
uzaktan veri okuma sistemlerinin kurulumunu yapmaktadır. Bu 
yöntem kullanıcılara tüketim verilerini internet üzerinden canlı 
olarak takip etme şansını sunmaktadır.Bu yöntemde daire sakin-
leri dönem içindeki ara tüketim verilerini anlık olarak görüp mü-
dahale edebilirler.

WebMon İnternet Tabanlı Veri Analiz Sistemi
WebMon, sabit modemli bir sistem ile kullanıldığında tüketim 
verilerinizi internet üzerinden “Canlı Yayında” gözlemlemenizi 
ve bu analizlerden çıktılar almanızı sağlayan bir BrunataNet sis-
temidir. Modem sisteminin kurulu olmadığı yapılarda da dönem-
sel verilerin incelenip, çıktı alınması mümkündür.
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Brunata WebMon
Brunata DriveBy
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Brunata uzaktan okumalı akıllı termometreler ve nem ölçerler ile 
tüm yaşam alanları, bina bodrumları, depolar vb. gibi alanlarda 
ortamda bulunan nem ve sıcaklık seviyeleri detaylı bir şekilde 
raporlanabilir ve uzaktan okuma sistemi sayesinde internet 
ortamından kolaylıkla takip edilebilir.

Kalorimetreler

Brunata’nın sunmuş olduğu çözümler bireysel kullanıma uygun en 
küçük ev tipi kalorimetreden, sanayi alanı için tasarlanmış yüksek 
debili  kalorimetrelere kadar çeşitlilik göstermektedir. Brunata her 
türlü kalorimetre ihtiyacınıza rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Brunata Su Sayaçları

Brunata uzaktan okumalı sıcak / soğuk su sayaçları sayesinde su 
giderlerinin de adil olarak paylaşımını sağlar. Brunata su sayaçları, 
bireysel amaçlı ev tipi su sayaçlarından, endüstriyel amaçlı sant-
rallerde kullanılan yüksek debili sayaçlara kadar, geniş bir ürün 
yelpazesini kapsamaktadır.
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Brunata Veri İletişim Çözümleri
Brunata yüksek teknolojili veri iletişim modülleri sayesinde ısı pay 
ölçer, uzaktan okumalı su sayaçları, akıllı termometreler gibi tüm 
Brunata donanımlarının internet üzerinden canlı olarak takibine 
olanak sağlar. Böylece kullanıcılar tüketim değerlerinin kontrolünde 
daha aktif bir rol üstlenebilir.

Diğer Çözümlerimiz

Brunata Uzaktan Okumalı  
Akıllı Termometreler ve Nem Ölçerler

Su Sayacı (Brunata ETJ) İletişim Modülü (ClickOnWater)

Ultrasonik 
(Optuna H)

Mekanik (Ray)Manyetik 
Endüksiyon (HG)

Brunata Futura Comfort+

BrunataNet Sistem

GSM Ağı

Brunata
Sayaçlar

Diğer 
Sayaçlar

Radyo Alıcıları

GSM 
Modem 
/ GPRS

Brunata 
Veri Tabanı

Kullanıcı 
Görüntüleme

Brunata Sistem 
Denetleme

Yönetim 
Görüntüleme

Kullanıcı 
Görüntüleme
Kullanıcı 
Görüntüleme
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Tüketim Değerlerıṅıṅ Raporlanması
Bina Yönetimi Özet Raporu

%30 Sabit Paylaşım: 473,40 TL 1.600,00  (toplam m2) 0,2959 TL (m2 başı sabit tutar)

%70 Değişken Paylaşım: 1.104,60 TL 23.488,09 kWh

Paylaştırılan Toplam Tutar: 1.578,00 TL

Bina No: 10235 Analiz Periyodu: 02.01.2010 - 01.02.2010

Bina Adı: Türkel Apartmanı Periyot Uzunluğu: 30 Gün

Daire Sayısı: 10 Rapor Hazırlama Tarihi: 05/02/2010

Bina Toplam Alan: 1600,00 m2 Paylaşımı Yapılacak Tutar: 1.578 TL

Doğalgaz Toplam Fatura Tutarı:   1.578,00 TL

Doğalgaz Fatura Tutarı %70:(Yasaya Göre Dairelere Tüketim Oranı Bazında Paylaştırılan)   1.104,60 TL

Doğalgaz Fatura Tutarı %30:(Ortak Alan Isınma: Dairelere m2  Bazında Dağıtılan)       473,40 TL

Sıra No Seri No Konum Skala Önceki Okuma Son Okuma Tüketim

1 2873595 SLN 156 32 113 81,0

2 2873627 ODA1 104 24 79 55,0

3 2873622 MFK 62 26 57 31,0

4 2873610 ODA2 72 19 76 57,0

5 2873594 BNY 52 34 64 30,0

6 2873611 ODA3 62 31 74 43,0
Daire Toplam Isı Tüketim:                                              297,0 birim
Bina Toplam Isı Tüketim :                                          4.117,0 birim

Daire No. 1 Analiz Periyodu 02.01.2010 - 01.02.2010

Daire Büyüklük (m2): 160 m2 Periyod Uzunluğu 30 Gün

Daire Sakini Aylık Raporu

Brunata, daire sakinleri ve yönetim için aylık bir servis ücreti karşılığında farklı formatlarda  gider paylaşım belgeleri hazırlamaktadır.   
İstendiği takdirde ısı giderlerinin yanı sıra su giderleri için de bu aylık tüketim raporları hazırlanabilir.

76,69  TL

3,54  TL

47,34  TL

130,57  TL

Daire Isınma Bedeli:
Daire Toplam Isı Tüketim    

Bina Toplam Isı Tüketim

Ortak Alan Isınma Bedeli:

Daire Toplam Isı Tüketim    

Bina Toplam Isı Tüketim

Bina Toplam Isı Tüketim
Hizmet Bedeli(KDV Dahil):
Daire Toplam Isınma Bedeli :

ÖR
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Enerji Verimliliği Yasası
Ülkemizde ısı pay ölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan 5627 No’lu Enerji Verimliliği Yasası 
18.04.2007 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. 
   
5627 No’lu Enerji Verimliliği Yasasında, merkezi ısıtma sistemli binalarda ısı paylaşım sistemlerinin kullanılması zorunlu 
hale getirilmiş ve buna aykırı olarak hazırlanan yeni projelerin ilgili mercilerce onaylanmaması hükme bağlanmıştır. 

2007 yılında başlayan beş yıllık bir geçiş süreci sonunda mevcut merkezi sistemli binaların da bu sisteme geçişi zorunlu 
hale getirilmiştir. 

Brunata, merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yö-
netmeliğin 10.maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir ölçüm şirketidir.
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Nerelerdeyiz ? 

Ofislerimiz:

•   Bulgaristan

•   Çin

•   Hırvatistan

•   Danimarka

•   Yunanistan

•   Macaristan

     İtalya

•   Norveç

•   Polonya

•   Romanya

•   Rusya

•   Sırbistan

•   Slovakya

•   Slovenya

     İsveç

•   Türkiye

İş Ortaklıklarımız:

•   Bosna Hersek

•   Çek cumhuriyeti

•   İngiltere

•   Estonya

•   Letonya

•   Litvanya

•   Hollanda

Servis Verdiğimiz Ülkeler:

•   Avusturya

•   Fransa

•   Almanya

     İspanya

•   İsviçre
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