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• Ülkemizde tüketilen doğalgazın  büyük bir bölümü binaların 
ısınma ihtiyacı için kullanılmaktadır. Buna bir de  Avrupalı bir 
aileye göre evimizin sıcaklığını  23 C’ye çıkarmak için 2.5 kat 
daha fazla doğalgaz harcadığımız  gerçeğini eklediğimizde 
enerji tasarrufu ülkemiz için bir zorunluluktur. 

• 18.04.2007 tarihinde kabul edilen 5627 no’lu ENERJİ VERİM-
LİLİĞİ YASASI ile merkezi sistemle ısınan eski ve yeni binalar-
da “ısı gider paylaşım sistemleri” nin  kullanılması zorunlu 
hale getirilmiştir.

• Evlerinizde ,  serinlemek için camları açıp ısıyı sokağa atmak 
yerine, peteklerin  sıcaklığını ayarlayarak, istenilen konfor 
şartlarına tasarruf  ederek  ulaşabilirsiniz.

Enerji verimliliği geleceğimizdir!

90 yıllık ısı pay ölçer ve gider paylaşim tecrübesiÜcretsiz keşif hizmeti için bizi arayın!BrunataNet sistem

Brunata, ayda bir kere dairenize girmeden binanızı ziyaret ederek 
tüketim verilerini toplayabildiği gibi arzu edilmesi halinde binala-
ra internet üzerinden canlı yayın imkanı sağlayan modem sistem-
leri de kurmaktadır.
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• Merkezi  ısıtma sistemine sahip binalarda ısı pay ölçer ve ter-
mostatik vanaların kullanımıyla evlerde   ”yaktığın kadar 
öde” devri başlıyor.

Eviniz ısınırken cebiniz yanmasın!

• Isı pay ölçer uygulaması sayesinde,  haneler  arasında adil 
paylaşım ve bina genelinde %40’a varan tasarruf 
sağlanabilmektedir.

• Evinizde bulunan her bir peteğin üzerine montajı yapılarak 
petek bazında ısı tüketim değerlerinin hesaplanmasını 
sağlayan bu  eşsiz sistem, hiçbir tadilat ve kırma dökme 
işlemine gerek kalmaksızın bütün peteklere ortalama 30 
dakika içerisinde kurulmaktadır.

• Peteklerinizden hesaplanan tüketim değerleri Brunata 
tarafından uzaktan okuma  yöntemiyle binanıza girmeden 
hesaplanarak bireysel faturalandırma hizmeti 
sağlanmaktadır.

Hatalı ölçümleme tükettiğinizden az veya çok  ödemenize 
sebep olur

• Brunata ısı pay ölçer, patentli özel yazılımı ile sektöründeki   
en hassas ölçümlü yapan teknolojiye sahiptir. 

Yüksek Tasarruf
• Yapılan araştırmalara göre pay ölçüm yapılan binalarda  

%40’a varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlandığı 
görülmüştür.

En Uzun Kullanım Ömrü
• Brunata pay ölçerleri , 10 senelik kullanım ardından pilleri  

değiştirilebilen ve bir 10 sene daha hizmet verebilen 
 sektördeki tek ısı pay  ölçer cihazıdır.

Kalite Detaylarda Saklıdır
• Eşsiz tasarımıyla yaşam alanınıza renk katar.
 
Rakipsiz Hizmet Çözümleri
• Brunata IT altyapısı sayesinde kullanıcılar tüketim verilerine 

kolay ve hızlı bir şekilde  ulaşırlar. Arzu edilirse veriler inter-
net üzerinden canlı olarak anında takip edilebilir.

Adil Paylaşım için en hassas ölçüm!
Neden Brunata Pay Ölçer?

Termostatik 
radyatör 
vanası

Brunata Pay Ölçer 
(Brunata Futura Heat+)
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Asırlık Pay Ölçüm Tecrübesi

• Brunata, ısı pay ölçer sistemleri alanında, 90 yılı aşkın  
zamandır sektörde standartları belirleyen lider kuruluştur.        

• 1917’den beri dünyada ısı pay ölçüm çözümleri ve hizmetleri 
sunan Brunata; günümüzde 28 ülkede faaliyet gösteren 
global bir güçtür.

• Üstün hizmet kalitesi sayesinde, dünya üzerinde ısı pay ölçüm 
sistemi kullanılan her 5 evden 1’inde  Brunata kalitesi tercih 
edilmiştir.          

• Brunata satışa sunduğu ürünler için 60 yıla varan yedek parça 
desteği sağlamaktadır.
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