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Téliesítés –
állagvédelem
A téli időszak megkezdődése előtt a
vízvezetékek és a vízmérők fagy elleni
védelméről a Felhasználóknak kell gondoskodniuk!
A nem megfelelő védelem miatt bekövetkezett vízmérő elfagyás, meghibásodás,
a vízmérő hitelesítése, és az elfolyt víz költsége a Felhasználót terheli.
Szeretnénk felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy a fagykárok kellő
odafigyeléssel megelőzhetők!
A vízmérők elfagyása leggyakrabban az üresen álló, használaton kívüli
épületekben, illetve a zártkerti ingatlanoknál fordul elő. A hideg ellen nem
védett vízhálózatban és a vízmérőkben jelentős anyagi károkat okozhat a fagy,
ezért kell elvégezni a vízhálózat téliesítését.
Mi a teendő?
A legfontosabb, hogy a télen nem használt ingatlanát a vízmérő aknát és a
vízmérőt rendszeresen ellenőrizze!
A télen nem használt ingatlanoknál:
 A használaton kívüli ingatlanoknál a vízmérő utáni
főcsapot zárja el!
 Nyissa ki és hagyja nyitva az épületben, kertben
található csapokat és fordítsa el a víztelenítő csapot és
engedje le a házi vezetékhálózatból a vizet.
 A kerti csap víztelenítését télen minden esetben
végezze el!
 A berendezési tárgyakból, bojlerekből, szifonokból
szintén engedje le a vizet!
 A padlóösszefolyókból, a WC-kagylóból is el kell
távolítani, a bűzelzáróknál ki kell pumpálni a vizet,
vagy felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású
folyadékkal kell feltölteni.
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Épületen belül és kívül:
Épületen belül elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizze a helyiség
nyílászáróinak (pinceablak) épségét, szigetelését és gondoskodjon a vízmérő, a
csővezeték, és a szerelvények hőszigeteléséről, a helyiség szükség szerinti
fűtéséről!
Az épületen kívül (vízmérőaknában) elhelyezett vízmérők védelme érdekében
rendszeresen ellenőrizze, hogy az aknában nincs-e víz, illetve a vízmérő üvege
nem repedt-e meg.
Ellenőrizze a vízmérőakna fedlapjának a megfelelő zárását, illeszkedését
ellenőrizze, hogy ne legyenek hézagok. Szigetelje le az akna oldalfalát,
mennyezetét, az aknafedlap alsó részét (nem nedvszívó szigeteléssel, pl.
hungarocell), szükség szerint az aknát kívülről takarja le.
Fokozott fagyveszély esetén szigetelje le a vízmérő órát, a szerelvényeket és a
csővezetékeket.
A télen használt ingatlanoknál is kell a kerti csapokat vízteleníteni, valamint a
telepített öntözőberendezésekre is érdemes odafigyelni.
Társasházak esetén a vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
Ha meghibásodást tapasztal, vagy elfagyott a vízmérője hívja az
ügyfélszolgálatunkat (93) 509-540 / 1-es mellék, illetve a műszaki
hibabejelentőt (06 80 / 314 – 019)!

