Tájékoztató fagykár elleni védelemről,
fagyott vízmérővel kapcsolatos ügyintézésről
A tartós hideg komoly károkat okozhat a kültéri aknában, illetve a fűtetlen építmények
pincéiben található vízmérőiben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes
idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhető legyen a hideg hatására
bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező
magasabb összegű vízdíjszámla megfizetése.
A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal rosszul lefedett aknában lévő vízmérőket
veszélyezteti, illetve a fémből készült felszállóágakat (kerti csapokat), melyek levezetik a
hideget az akna belsejébe, ezért ezek védelme különösen fontos.
Hogyan szigeteljünk?
A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, a vízmérő megfelelő
szigetelés nélkül elfagyhat. Szigetelőanyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy nedvesség
hatására ne veszítsen a szigetelőképességéből. Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mértékét
- a szigetelőanyag vastagságát- a mindenkori külső hőmérséklet figyelembevételével
szükséges megválasztani.
Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?
- A hiányzó aknafedelet pótolja, ha sérült, cseréje ki!
- Óvja a vízmérőt, ezért rendszeresen győződjön meg arról, hogy jól záródik az akna fedele!
- Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel vagy pléddel.
- Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és az aknafedél is
jól le van zárva!
- A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak
épségét, szigetelését és zárva tartottságát!
- Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja!
Egy kis odafigyeléssel sokat spórolhat, mert vízmérő vagy a belső hálózat fagyása esetén a
vízdíjat a vonatkozó jogszabályok értelmében meg kell fizetni. Fagyott vízmérő esetén a csere
költsége is a felhasználót terheli.
A felhasználási hely fagy elleni védelme és ellenőrzése a felhasználó feladata. Amennyiben a
vízmérő mégis elfagyott, ennek tényét az észlelést követően haladéktalanul jelezni kell
társaságunk felé a 06 80/200-423 ingyenesen hívható hibabejelentő számunkon. A
bejelentést követően munkatársaink a megbeszélt időpontban díjfizetés ellenében kicserélik a
bekötési vízmérőt.
Reméljük a tájékoztatóval segítségére lehettünk, ha bármilyen kérdése felmerül, kérjük,
keressen bennünket elérhetőségeinken és készséggel válaszolunk Önnek.
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