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Beruházásokkal az 
energiahatékonyságért
A távhőszolgáltatás minőségének ja-
vítása érdekében társaságunk idén is 
folytatta a hőközpontok felújítását.  
A beruházás során 6 millió forintot 
fordítottunk új szabályzószelepek, 
szabályzók és korszerű frekvenciavál-
tós szivattyúk beszerelésére. 

Az idén lejáró hitelesítésű hőmennyi-
ségmérőket szintén lecseréltük: 2 mil-
lió forint értékben 19 db új, korszerű, 
okos mérőt építettünk be, amelynek 
eredményeként még jobban szabá-
lyozhatóvá válik szolgáltatásunk, és 
egyszerűsödik a mérők leolvasása is.

Radiátorcserék
Itt a nyár, a karbantartások, lakásfel-
újítások ideje. Sokan a festés-tapé-
tázással egy időben lecserélik régi 
radiátoraikat is. Ezzel kapcsolatban 
fontos tudni, az épületek fűtési rend-
szere egységes rendszer. Ha az átala-
kítások során az alapvető szabályokat 
nem tartják be, a hidraulikai egyen-
súly felborul, és az épületben helyen-
ként elégtelen fűtés alakulhat ki. A 
fűtési rendszeren végzett szakszerűt-
len beavatkozások az épületben lévő 
összes lakás fűtését tönkre tehetik. 

Ez a magyarázata annak, hogy csak a 
korábbival azonos típusú és hőleadá-
sú radiátort szabad felszerelni. Ezen 
túlmenően:

�� egycsöves, átfolyós (átkötő szakasz 
nélküli) fűtési rendszer esetén radiá-
torszelep beépítése és a csőkereszt-
metszet szűkítése nem megengedett,

�� egycsöves, átkötőszakaszos rend-
szernél kis ellenállású termosztati-
kus radiátorszelep (pl. Danfoss RA-G) 
beszerelése lehetséges, a csőkereszt-
metszet szűkítése és az átkötőszakasz 
megszüntetése nem megengedett,

�� kétcsöves rendszernél termosztati-
kus radiátorszelep (pl. Danfoss RA-N) 
beszerelése javasolt, a csőkeresztmet-
szet szűkítése nem megengedett.

A későbbi problémák elkerülése érde-
kében a Distherm Kft. munkatársai 
szívesen nyújtanak segítséget a meg-
felelő méretű, új radiátor és radiátor-
szelep kiválasztásához. Ha fűtés-kor-
szerűsítést terveznek, akkor éljenek a 
társaságunk által nyújtott ingyenes 
szaktanácsadás lehetőségével!

FONTOS TUDNI, hogy a szekunder 
fűtési hálózat (fogyasztói rendszer) 
– a korróziós hatás csökkentése érde-
kében – az eddigiekhez hasonlóan a 
fűtési idényen kívül is végig feltöltve, 

víz alatt marad. Tehát a fűtőtestek 
bármilyen okból történő leszedéséhez 
a fűtési közeget az épület hálózatából 
részlegesen, vagy adott esetben tel-
jesen le kell engedni, majd a korrózió 
kialakulásának csökkentése érdeké-
ben a legrövidebb időn belül fűtőműi 
lágyított vízzel vissza kell tölteni. A fo-
gyasztói rendszer védelme érdekében 
ezt a munkát, megrendelésre, kizáró-
lag társaságunk végezheti. 

Fogyasztóink többsége tudja és ismeri 
ennek fontosságát, mégis előfordul-
nak olyan esetek, amikor hozzájáru-
lásunk nélkül történik egy-egy ürítés. 
Fogyasztói érdek, hogy az ilyen sza-
bálytalan ürítések megszűnjenek, 
mert egy szakszerűtlen, hideg me-
leg-vízzel történő feltöltés, egy zárva 
hagyott szelep egyrészt elősegíti a há-
lózat (radiátor) korrózióját, másrészt a 
fűtési idény kezdetén a leggondosabb 
előkészület ellenére, másokat is érin-
tő légtelenítési (fűtési) problémát fog 
okozni. A radiátorcsereknél figyelni 
kell arra is, hogy lehetőség legyen a ra-
diátor légtelenítésére, ha nincs légte-
lenítőszelep, akkor célszerű beépíteni.

A már korszerű fűtési rendszereknél 
ne feledkezzenek meg arról, hogy a 
termosztatikus radiátorszelepeket a 
nyári időszakban teljesen ki kell nyit-
ni. Ezzel jelentősen növelik a szelep 
élettartamát.
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A hőfogyasztás éves 
elszámolásáról
A lakóépületekben hőközponti mé-
rés szerinti elszámolással történik 
a távhőszolgáltatás. Ez azt jelenti, 
hogy a felhasználói közösségeknek 
a hőközpont átadási pontján be-
épített mérőn mért fogyasztást kell 
megfizetni. Az elszámolás várható-
an – a már megszokott gyakorlat 
szerint – idén is augusztusban tör-
ténik meg.  Ehhez összehasonlítjuk 
az évközben a hőközponti hiteles 
mérőkön mért, és a részfizetésként 
kiszámlázott hőmennyiséget és az 
elszámolás időszakában leolvasott 
költségosztók adatait. Így kiala-
kul az elszámolás egyenlege, mely 
egyaránt eredményezhet megtaka-
rítást, vagy többletfizetési kötele-
zettséget. 

A megtakarítást a díjfizetői számlán 
jóváírjuk, ezzel csökkentve a szám-
la összegét. Túlfogyasztás esetén 
a többletfizetési kötelezettséget 
pótszámlázzuk. Túlfizetéssel kap-
csolatban pedig – a nyilatkozat visz-
szaküldése után – a nyilatkozatban 
tett kérésnek megfelelően járunk el. 
Tehát az augusztus havi számla az 
elszámolás tételeit is tartalmazza a 
tárgy havi költségek mellett. 

Az elszámolással kapcsolatosan 
felmerülő kérdéseikkel forduljanak 
ügyfélszolgálati munkatársainkhoz!

Fogyasztó/tulajdonos 
változás bejelentése
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
vonatkozó törvényi előírás alapján a 
felhasználó/díjfizető személyében 
bekövetkezett változást a régi és az új 
felhasználó/díjfizető írásban köteles 
bejelenteni a bekövetkezett változás-
tól számított 15 napon belül. Kérjük, a 
változás-bejelentési kötelezettség tel-
jesítése érdekében keresse fel a helyi 
ügyfélszolgálatot.

Éjjel-nappal hívható ingyenes 
műszaki hibabejelentő:

(80) 201 198 


