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•  A költségmegosztó méri a főtıtest és a levegı hımérsékletét is: fogyasztás regisztrálása csak 

akkor történik, ha a főtıtest hımérséklete magasabb a környezeténél (a radiátor csak ebben az 

esetben képes hıleadásra). Ez természetesen azt is jelenti, hogy egy 30 °C-os – kezünkhöz képest 

hideg – radiátor mérhetı mennyiségő energiát ad át nála hidegebb környezetének. 

 

•  A készülék által mutatott fogyasztási érték a hıleadással arányos. A hıleadás a radiátor 

paraméterein túl függ a főtés idıtartamától, valamint a főtıvíz és a szobalevegı hımérsékletétıl, 

pontosabban azok különbségétıl (∆t). Az elızı pont figyelembe vételével megállapítható, hogy 

egy 30 °C-os („hideg”) főtıtest esetében 20 °C-os szobahımérsékletet feltételezve ∆t=10 °C a 

hımérsékletkülönbség, azaz joggal történik regisztrálás. 

 

Vizsgáljuk meg, milyen esetben történhet hıleadás (mikor főt a radiátor). Ennek feltétele, hogy a 

főtıtest hımérséklete magasabb legyen környezetének hımérsékleténél. Fizikai 

törvényszerőségek szerint ekkor a magasabb hımérséklető test hıt ad le az alacsonyabb 

hımérsékletőnek. A hıátadás – azaz a főtés – annál intenzívebb, minél nagyobb a két test 

hımérséklete közti különbség (és értelemszerően annál kisebb mértékő, minél kisebb a 

hımérséklet-különbség). Amennyiben nem magasabb a radiátor hımérséklete a környezetéénél, 

akkor a költségmegosztó nem regisztrál. Hogy zárt szelepállás mellett miért mérhetnek a 

költségmegosztók nullától eltérı értékeket, arra több mőszakilag alátámasztott magyarázat is 

lehet: 

 

1. A termosztatikus szelep zárt állás mellett is átengedi a főtıvizet (például esetleges 

szennyezıdés, szeleptányér letapadása miatt) – ez főtést okoz, aminek hatása megjelenik a 

költségmegosztón. 

 

2. Az ablakok esetleges állandó nyitva tartása (például egyes lakásokban a „bukóra” nyitott 

ablakok) és a nem megfelelı szellıztetési szokások szintén okozhatnak a költségmegosztók 

segítségével kimutatható mértékő fogyasztást. Ebben az esetben ugyanis a termosztatikus 

radiátorszelep érzékeli az alacsonyabb helyiség-hımérsékletet és ennek megfelelın nyitni fog, 

azaz a főtıvíz bejut a radiátorba. 

 

A szellıztetés hatása: szellıztetések idejére a termosztatikus szelepfejet mindig állítsák a szelep 

típusától függıen 0 (nulla) vagy „csillag” állásra. Itt kell leszögezni, hogy a termosztatikus szelepfej 

„csillag” állása nem azt jelenti, hogy az adott radiátor teljesen le van zárva! A „csillag” állás egy 

fagyvédelmi funkciót takar, mely azt jelenti, hogy nem engedi egy bizonyos határ alá csökkenni az 
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adott helyiség hımérsékletét (8 °C-os – vagy annál alacsonyabb – szobahımérséklet esetén a 

legkisebb, azaz „csillag” állásnál is folyik be a radiátorba főtıvíz). Ezért lehetséges az, hogy a teljes 

főtésidényben „lezárt” radiátorra felszerelt mérıkészülék is mutathat fogyasztást. Ugyanis egy 

szellıztetés esetén a szoba hımérséklete 8 °C alá süllyedhet, akár csak pár percre is, és a precíz 

költségmegosztó az ekkor a radiátorba befolyó főtıvíz hatását már megméri. (Termosztatikus 

szelepfej esetén a szabályozó nulla állása mellett is elıfordulhat, hogy főtıvíz jut a radiátorba.) 

 

3. A főtési csövek nincsenek termikusan elszigetelve a főtıtestektıl, így a hıvezetés miatt 

elképzelhetı, hogy a radiátor hımérséklete magasabb lesz a környezeténél, azaz hıátadás 

történik, amit a költségmegosztó kimutat. 

 

4. Egycsöves főtési rendszer esetén a következı – szakmailag is alátámasztott – magyarázat 

adható (az Önök épületében üzemelı főtési rendszer típusáról nincs információnk, így 

elképzelhetı, hogy jelen pont az Önök esetében nem releváns): az egycsöves rendszerekre 

jellemzı, hogy zárt szelepállás mellett is jelentkezik egy spontán visszaáramlás, úgynevezett 

recirkuláció. Ennek során az alsó radiátorkötésen keresztül folyamatosan kis mennyiségő forróvíz 

jut a radiátortestbe, ahol kisebb sőrősége folytán felfelé áramlik, miközben az alacsonyabb 

hımérséklető víz lefelé. A főtıvíz itt leírt keveredésének következményeként a radiátor 

hımérséklete természetesen magasabb a környezı levegı hımérsékleténél. E jelenség 

eredményeképpen mutatkozik – e „kényszerfőtést” nem kívánó lakó szempontjából sajnálatosan – 

a költségmegosztón regisztrált fogyasztás. 

 

A leírtakat összefoglalva a költségmegosztók zárt szelepállás melletti mérésével kapcsolatban a 

következıket állapíthatjuk meg: A főtési költségmegosztók feltételezhetıen megfelelıen 

mőködnek, a valóságnak megfelelı fogyasztási eredményeket produkálnak, vagyis a regisztrált 

mérési eredmények mögött tényleges hıfogyasztások állnak. Ezzel együtt a lakók részérıl 

természetesen jogos igénynek tekinthetı, hogy csak annyi hıenergiát vételezzenek, amennyit 

kívánnak, azonban központi főtéses rendszernél nem lehet eltekinteni az adott konstrukció 

mőszaki lehetıségeitıl. 

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a költségmegosztó helyszíni ellenırzése szükséges, akkor a 

területileg illetékes kirendeltségtıl kérheti azok felülvizsgálatát. 
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