TERMOSTAR HÍRLEVÉL - 2018. OKTÓBER
„Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-meg-áll, lombot ráz.
Lombot ráz,
diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja,
a hosszú napokat.”
(Kányádi Sándor: Jön az ősz)

Ősz van. Ezt az évszakot tekinthetjük egy átmenetnek is a meleg és a hideg között, az
időjárás fokozatosan fordul egyre hidegebbre, szelesebbre és csapadékosabbra.

Az időjárási előrejelzések és a több éves fogyasztói igények ismeretében
a TERMOSTAR Kft.
2018. szeptember 26-án elindította a távfűtést.
1. Mi a teendő, ha egy-egy lakó nem igényli a fűtést?
 Ahol a fűtés korszerűsítése már megtörtént, ott a lakók a radiátoroknál elzárhatják a
szelepeket a fűtés beindítása után.

 Ahol a fűtés korszerűsítése még nem történt meg, illetőleg nincsenek megfelelő
elzáró szelepek, ott lakásonként nincs mód a radiátorok kikapcsolására. Ebben
az esetben a Közös Képviselőhöz lehet fordulni, aki tájékoztatást ad a
lehetőségekről.
2. Hogyan történik a fűtési hődíj előleg számlázása a 2018/2019. évi fűtési
idényre?
 A várható hőfelhasználás megállapítására elemeztük az előző évek havi,
fűtött időszakainak átlaghőmérsékletét. Az előző évhez hasonlóan a
2018/2019. évi fűtési idényben a számlázandó fűtési hődíj-részfizetés az
előző két évi hőfogyasztásokat alapul véve került meghatározásra.
Felosztása a 2017/2018. évi fűtési idény tényleges társasházi és azon belül a
lakásonkénti hőfogyasztások arányában történik.



A 2018. október havi számla félhavi fűtési hődíjelőleget tartalmaz.
Kivéve: a Kossuth tér 6-7. és a Mátis Kálmán u.12. sz. alatti társasházakat, ahol
a mérők adatainak kiolvasása, valamint a fűtés és a használati
melegvíz, a Március 15. utca 76-82. társasházakban a fűtés fogyasztás
elszámolása havonta – a tényleges fogyasztás alapján – történik.



A hődíj részfizetés módosítására kizárólag a 2018. október havi számla
kézhezvételét követően, 2018. november hónaptól van lehetőség!



A hődíjelőleg számításánál szereplő érték (GJ/hó) módosítható: levélben,
e-mailben az ugyfelszolgalat@termostar.hu címen, és személyesen az
ügyfélszolgálaton (Akadémia krt. 4.). Telefonon nincs mód a havi hődíjelőleg
megváltoztatására.

3. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. október 13-án, 2018. október 22-én és
2018. október 23-án pénztárunk és ügyfélszolgálatunk zárva tart.

Termosztatikus radiátorszelep működése fűtéskorszerűsített lakásokban
A rendszer működése során a szelepen lévő termofej
(szabályozó) addig engedi a fűtővizet a fűtőtestbe, amíg a
helyiség hőmérséklete el nem éri a termofej beállításának
megfelelő értéket. Ezt követően automatikusan zárja a fűtővíz
útját. Amennyiben ugyanezen állásban a szoba levegőjének
hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a szelep újra nyit és
a radiátor felmelegszik.
A helyiség hőmérsékletének beállítása
A kívánt hőmérséklet a termofej megfelelő helyzetbe történő fordításával állítható be.
A termofej zárásával alacsonyabb, míg a nyitásával magasabb hőmérséklet állítható
be. Egy adott termofej álláshoz tartozó hőmérséklet az állítást követő 1-2 óra elteltével
a helyiség hőmérsékletének mérésével határozható meg. A hőmérséklet igény szerint
a termofej fordításával korrigálható. Ha a radiátort hidegnek érezzük, de a helyiség
hőmérséklete a beállított értéken van, nem kell aggódnunk, a termoszelep megfelelően
működik.
Miért hűl ki a radiátor?
A termosztatikus szelepek működésük során folyamatos szabályozást végeznek.
Amikor a helyiség hőmérséklete eléri az előre beállított értéket a radiátor kihűl.
Ez az állapot addig tart, amíg a helyiség hőmérséklete a beállított hőfok alá nem esik.
Amint ez bekövetkezik, a szelep újra nyitni kezd és a radiátor felmelegszik. Ha úgy
érezzük, hogy nem megfelelő a helyiség hőmérséklete, állítsuk magasabb értékre a
szelepet.
A fűtés állapotáról soha ne a radiátor hőmérsékletének ellenőrzésével bizonyosodjunk
meg. A helyiség hőmérsékletét minden esetben szobai hőmérővel ellenőrizzük és
annak megfelelően szabályozzuk a kívánt hőmérsékletet.

A távhő- és melegvíz-szolgáltatással kapcsolatban keressen bennünket e-mailen, telefonon,
honlapunkon, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon,
az Akadémia krt. 4. szám alatt!
Az ügyintézéshez kérjük, minden esetben készítse elő a felhasználó azonosító számot
(amely a távhőszámla jobb oldalán lévő fehér bekeretezett rész első sorában található T betű
és az azt követő 5 számjegy).
További információkról és jogszabályokról a www.termostar.hu honlapunkról
tájékozódhat.

Ügyfélszolgálatunk:
H-Sz: 8-15 óráig
Cs:
8-20 óráig
P:
8-12 óráig
Tel.:76/50-40-40, 76/44-80-10
E-mail: ugyfelszolgalat@termostar.hu

Hibabejelentés éjjel-nappal:

Nyitvatartás:

Tel.:76/48-18-18
Email: diszpecser@termostar.hu
Web: www.termostar.hu/hibabejelento

Tisztelettel: Horváth Attila s.k.
ügyvezető igazgató

