
 
                                      TERMOSTAR Hírlevél - 2018. szeptember 

 
      
   „Aranylabda szisszen:      Kiürült a pálya, 
        leereszt a nap,              nincs nézősereg      
    hegy mögé szuszogja     szélbe szállingóztak 
        a hulló nyarat.                 a falevelek.” 
 
                  /Nádor Tamás : Szeptember/ 

        
 

Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink! 
 

Szeptember hónap az évszakot tekintve: nyár-ősz. Időjárásának alakulásában igen 
gyakran érződik a nyárias jelleg, nem ritkán harminc fok fölötti hőmérséklettel. 
Ugyanakkor előfordulhatnak már fagyok is a hónap végén.  
 
Hírlevelünkben is a fűtésindítással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre adjuk meg a 
választ Fogyasztóinknak. 
 

Mikor indul az őszi fűtés? A fűtésindítással kapcsolatos információk. 
 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerint Magyarországon a fűtési idény szeptember 15-től 
május 15-ig tart.   
1. A fűtésindítás időpontjáról – amely a külső hőmérséklettől függ - az eddig megszokott 

módon, a helyi médiákon (újságok, rádió, televízió) keresztül és honlapunkon értesítjük 
Fogyasztóinkat, Díjfizetőinket. 
 

2. Kérjük szíves közreműködésüket, hogy 2018. szeptember 1. után ne kezdjenek olyan 
munkákba, amelyek miatt a fűtővizet le kell engedni a rendszerből. 
 

3. Kérjük a Közös Képviselőket és a lakóközösségek Fűtési Megbízottjait, hogy jelezzék a 
hibabejelentő telefonszámon (76/48-18-18), ha a fűtési rendszer le van ürítve, hogy 
kollégáink időben tudjanak gondoskodni a rendszer vízzel való feltöltéséről. 

 
4. Kérjük, ellenőrizzék radiátorszelepeiket, hogy azok teljesen nyitva vannak-e. Ez 

szükséges ahhoz, hogy fűtésindításkor a légtelenítési munkákat el tudjuk végezni és a 
távfűtés időben, zavartalanul indulhasson.  
 

5. A fűtés indulásakor gyakori légtelenítési munkák gyors elvégzésének további feltétele az, 
hogy Fogyasztóink biztosítsák a bejutást azokba a lakásokba, ahol légtelenítő 
berendezések vannak, a Közös Képviselők pedig tegyék lehetővé a bejutást a hőfogadó 
helyiségekbe és a hőközpontokba. Ha a radiátoron található légtelenítő, Ön is elvégezheti 
vagy cégünktől független szakszerelővel is elvégeztetheti a radiátor légtelenítését. 
 

6. Mi a teendő, ha egy-egy lakó nem igényli a fűtést?  
• Ahol a fűtés korszerűsítése már megtörtént, ott a lakók – a fűtés beindítása és a 

légtelenítés után – a radiátoroknál elzárhatják a szelepeket.  
• 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 
(más a lehetőség tömbhőközpont, ill. társasházi hőközpont esetén). 

 
 

 
 

 

 



 
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. 

 
 

 

 
Ügyfélszolgálatunk személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatt várja 
Önöket a szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásunkhoz 
kapcsolódó jogszabályok a www.termostar.hu honlapon megtalálhatók.  
 
 
 
         Tisztelettel: Horváth Attila s. k.  
                                                                                                       ügyvezető igazgató                            

Ügyfélszolgálatunk:  
           Nyitvatartás:  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:   
 

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

 


