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Miskolci Napló

Hirdetés
A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

Vízkőlerakódás: valódi veszély,
emiatt nem elég meleg a víz

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

Változik a MIHŐ Kft. Ügyfélszolgálat nyitva tartása
a munkanap áthelyezés és a karácsonyi ünnepek miatt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS:
2018. november 30, péntek:
2018. december 1, szombat:
2018. december 14, péntek
2018. december 15, szombat:

8.00-15.30
8.00-12.00
8.00–15.30
8.00–12.00

2018. december 24, hétfő:
2018. december 25, 26 (karácsony):
2018. december 27, csütörtök:

zárva
zárva
8.00-20.00

2018. december 28, péntek:
2018. december 31, hétfő:
2019. január 1, kedd:
Pénztári befizetés az Ügyfélszolgálat zárását
megelőző negyedórában már nem lehetséges.
A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.

zárva
zárva
zárva

Az utóbbi időben a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatán is jelentkező felhasználói észrevétel szerint
egyes lakóépületekben, az éjszakai órákban az
előírt 40 Celsius fokos meleg víz helyett alacsonyabb hőmérsékletű a csapból kifolyó víz.

A bejelentéseket kivizsgálta a MIHŐ Kft. és
megállapította: a probléma lakóépületen belül,
a lakások kifolyócsapjához menő vízvezetékben
található, oka pedig – a víz természetes kalciumtartalma miatt kialakuló – nagymértékű vízkőlerakódás. Ahol nem újították fel a gyakran
40-50 éves vezetékrendszert, a felhalmozódó
vízkő olyan mértékben lerakódik, hogy az épületen belüli melegvíz-vezeték keresztmetszetét
szűkíti, vagy akár teljesen eldugítja. Ez különösen az éjszakai órákban okoz problémát, mivel
ilyenkor nincs a társasházban rendszeres melegvíz-használat, ezért a vezetékben lévő víz
hőmérséklete is lecsökken, és csak hosszabb
kifolyatás után jelenik meg a megfelelő hőmérsékletű víz.
Az erősen vízkövesedő rendszereknél a távhőszolgáltató is fokozottabban ellenőrzi és
kezeli a tulajdonában lévő berendezéseket,
szükség esetén elvégzi azok cseréjét. A vízkő-kiválás ugyanúgy érinti a lakóépületek melegvíz-ellátó hálózatát is. A távhőszolgáltatási
törvény szerint a lakóépületen belüli vezetékhálózat karbantartása a lakóközösség feladata.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a fenti jellegű probléma esetén először a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét keressék. Amennyiben a MIHŐ
visszajelzése alapján a távhőszolgáltató berendezései megfelelően működnek, akkor a
problémával forduljanak a társasház közös képviselőjéhez, aki intézkedhet a fogyasztói tulajdonban lévő vezetékek cseréjétől.
muszakiugyelet@miho.hu
06-46/379-450
06-46/379-360

