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Ha a helyiség-hômérséklet emelkedik, a töltet tágul,
s az így létrejövô elmozdulás zárja a szelepet. A hô-
mérséklet csökkenésével a töltet térfogata is csökken,
és egy rugó nyitja a szelepet. 

E mechanizmus révén képes a szelep közel állandó
értéken tartani a helyiség hômérsékletét. Hogy ez a
hômérséklet mekkora legyen, azt a termosztátfejen a
lakás használója állíthatja be. A szelep segítségével
teljesen el is zárhatjuk a radiátort.

A különféle termosztatikus radiátorszelepek a ter-
mosztátfej töltetének anyagában térnek el. A legjobb
jellemzôkkel a folyadék-gôz töltetû termosztátok ren-
delkeznek, amelyek pontosabb szabályozást és na-
gyobb energiamegtakarítást biztosítanak, ezzel szem-
ben áruk is nagyobb.

Termosztátfej

Szelep

Fûtési rendszer felújítása – 
a hômérséklethez igazodó szabályozás

Erre általános érvényû megoldás nincsen,
éppen ezért minden esetben egyedileg kell
meggyôzôdni róla, hogy a radiátorszelepek a
túlságosan nagy nyomáskülönbség ellen védve
vannak-e.

Röviden összefoglalva: a termosz-
tatikus radiátorszelepek beépítése a
fûtési rendszerben olyan változást
jelent, hogy azt csak szakértô ter-
vezéssel, megalapozottan szabad
végrehajtani.

Az elôzôekben tárgyalt automatikus szabá-
lyozás kielégítô mûködésének elôfeltétele a
fûtési hálózat beszabályozottsága, amellyel
a Hôhíd következô számában foglalkozunk
részletesen. 

Fontos tudni: a termosztatikus
szelepek beépítése csak akkor lehet
eredményes az energiatakarékosság
szempontjából, ha az egész épület
fûtési rendszere igazodik mûkö-
désükhöz.
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A beépítendô szelepeket méretezés révén
kell kiválasztani, mert a nem megfelelô méretû
szelep túl élénk, vagy túl lomha szelep-
mûködést okozhat, melyek közül egyik sem
kedvezô. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az új
szelepek ellenállása sokszorosa a régi kézi
szelepekének, aminek hatására szükségessé
válhat a keringetôszivattyú cseréje is.

A termosztatikus szelepek alkalmazásának talán
legérzékenyebb pontja a szelepen esô nyomás
mértéke. Ha a szóban forgó nyomásesés túlságosan
kicsi, az rontja a szelep mûködési feltételeit. A túl nagy
nyomáskülönbség, amellett, hogy szintén rossz hatás-
sal van a szelep szabályozási tulajdonságaira,
kellemetlen áramlási zajokat is okozhat. 

Ezek a szelepek automatikusan mûködnek, és
mûködésükkel a hálózat többi részének nyomás-
viszonyaira is hatással vannak. A szelepek egy
részének együttes lezárása azt eredményezi, hogy a
többi szelep nyomáskülönbsége nôni fog. Hogy a
nyomáskülönbség a megengedhetô érték fölé ne
emelkedhessen, arról a tervezéskor kell gondoskodni.

A termosztatikus radiá-
torszelepek beépítésével a
fûtési hôenergia-felhaszná-
lás átlagosan 10-15 %-kal
csökkenthetô.

Az épületek, lakások energiatakarékossági
célú felújításával foglalkozó sorozatunkban – a
Hôhíd júniusi számában – a felújítás elôkészí-
tésével és a radiátoronkénti szabályozás felté-
teleinek kialakításával foglalkoztunk. A folyta-
tásban a termosztatikus radiátorszelep, a radi-
átoronkénti szabályozás hatékony eszköze,
alkalmazásával foglalkozunk.

A termosztatikus radiátorszelep külsô energiát nem
igénylô szerelvény, amely két részbôl, a fûtôvíz áram-
lásának szabályozását megvalósító szelepbôl és a ter-
mosztátfejbôl áll. 

Ez utóbbiban tulajdonképpen egy kis tartály talál-
ható, melynek töltete a helyiség hômérsékletével vál-
toztatja térfogatát. 
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Változik a hômennyiségmérôk
leolvasásának rendje
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A leolvasási idôpontok módosításával
összefüggésben a számlakibocsátás
dátuma is változik. Így a hónap elsô
napja helyett 23-án vagy a soron
következô munkanapon küldi meg a
FÔTÁV Rt. a számlákat.

A módosítás következtében augusztus ele-
jén a régi leolvasási rend szerint megérkezik
az augusztus havi alapdíjról és a június 10. és
július 8. közötti fogyasztásról szóló számla.
Ezt követôen az új leolvasási rendnek
megfelelôen augusztus utolsó dekádjában
újabb számla fogja tartalmazni a következô
hónap alapdíját és a július 9. és július 31.
közötti idôszak fogyasztását.

Ez utóbbi számla fizetési határideje azon-
ban már szeptember 8-a. A változtatás miatt
tehát nem lesz olyan hónap, amikor két
számlát kell kiegyenlíteni.

Változik 
a hômennyiségmérôk
leolvasásának rendje

A FÔTÁV Rt. júliustól módosítja a
hôközponti hômennyiségmérôk leol-
vasásának rendjét és idôpontjait.
Ennek részeként a hóközi leolvasás
helyett a mérôk adatai a hónap végén
kerülnek rögzítésre. A változás miatt a
július 8-ai mérôleolvasást követôen
július 31-én újabb mérôállás-rögzítés
lesz, majd ez mindig, a hónap utolsó
napján ismétlôdik.

A mérôadat-rögzítési, illetve a számlakibo-
csátási idôpontok módosításával összefüg-
gésben a FÔTÁV Rt. bevezeti a távleolvasás
rendszerét. 

Ez lényegében úgy mûködik, hogy a
hôközpontokban elhelyezett jeladók meg-
küldik az aktuális mérôállást, amelyet a
FÔTÁV Rt. rögzít. Az eljárás elônye, hogy a
mérôk leolvasása emberi beavatkozás, így
hibalehetôség nélkül, azonos idôpontokban,
fennakadás nélkül valósulhat meg.
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