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AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás – a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt – gázmérőrendszerek
számítóegységeire (gáztérfogat-korrektoraira) vonatkozik. Hatálya azokra az elektronikus
számítóegységekre terjed ki, amelyek a gáz térfogatát üzemi állapotról normálállapotra
számítják át.
Az előírás a számítóegységeknek az Európai Parlament és Tanács 2014/32/EU irányelvét
(MID) honosító rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett érvényes nemzeti
típusvizsgálattal rendelkező számítóegységek első, időszakos és javítás utáni hitelesítésre,
valamint a MID hatályba lépése után forgalomba került számítóegységek időszakos és javítás
utáni hitelesítésre vonatkozik.
Jelen előírás az Európai Parlament és Tanács 2014/32/EU mérőműszerekre vonatkozó
irányelve (MID) alapján készült, figyelembe véve az MSZ EN 12405-1:2005+A2:2010
(Gázmérők. Átszámító eszközök 1. rész Térfogat-átszámítás) szabványt.

1.1

Eltérések
A 2006. október 30. előtt hitelesítési engedélyt kapott számítóegységek műszaki jellemzői az
előírás adataitól eltérhetnek. Az engedélyezett eltéréseket az egyes típusvizsgálatok
eredményes lezárása alapján kiadott határozatok és típusvizsgálati jegyzőkönyvek
tartalmazzák.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

2.1

Használt mennyiségek
A számítóegységek az átáramlott gáz térfogatát m3-ben jelezzék. Jelen előírásban használt
mennyiségek jelét, valamint e mennyiségek használható egységeit és az egységek jelét az 1.
táblázat tartalmazza.
1. táblázat
megnevezése

jele

A mennyiség
SI alapegységének

térfogategységenkénti jelszám
átszámítási tényező
átszámítási tényező helyes
értéke
számítóegység hibája
átszámítási tényező hibája
frekvencia
impulzusszám, jelszám
absz. üzemi nyomás

A
C
CCV

megnevezése
egy per köbméter
–
–

eV
eC
f
N
p

–
–
hertz
–
pascal

–
–
Hz
–
Pa

légköri nyomás

patm

pascal

Pa

pb

pascal

Pa

normálállapotú nyomás

jele
1/m3
–
–

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
jele
egy per köbdeciméter 1/dm3
–
–
–
–
százalék
százalék
–
–
bar, millibar
bar, millibar
bar, millibar

%
%
–
–
bar
mbar
bar
mbar
bar
mbar
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jele

A mennyiség
SI alapegységének

absz. nyomás helyes értéke

pCV

megnevezése
pascal

jele
Pa

legkisebb absz. nyomás

pmin

pascal

Pa

legnagyobb absz. nyomás

pmax

pascal

Pa

Q

m3/s

T
t
tam
Tb
TCV
Tmax
Tmin
Vm
Vm,CV
Vb
Vb,CV
Z
Zb

köbméter per
másodperc
kelvin
–
–
kelvin
kelvin
kelvin
kelvin
köbméter
köbméter
köbméter
köbméter
–
–

K
–
–
K
K
K
K
m3
m3
m3
m3
–
–

–
Celsius-fok
Celsius-fok
–
–
–
–
köbdeciméter
köbdeciméter
köbdeciméter
köbdeciméter
–
–

–
°C
°C
–
–
–
–
dm3
dm3
dm3
dm3
–
–

ZCV

–

–

–

–

Δt
ρ

másodperc
kilogramm per
köbméter

s
kg/m3

óra
–

h
–

megnevezése

térfogatáram
absz. üzemi hőmérséklet
gáz hőmérséklet
környezeti hőmérséklet
normálállapotú hőmérséklet
helyes hőmérséklet
legnagyobb absz. hőmérséklet
legkisebb absz. hőmérséklet
üzemi térfogat
helyes üzemi térfogat
normálállapotú térfogat
helyes normálállapotú térfogat
kompressziós tényező
kompressziós tényező
normálállapotra
kompressziós tényező helyes
értéke
mérési idő
gázsűrűség

további törvényes
mértékegységeinek
megnevezése
jele
bar
bar, millibar
mbar
bar
bar, millibar
mbar
bar
bar, millibar
mbar
köbméter per óra
m3/h

2.2

Egyéb
A Hitelesítési Előírásban használt legfontosabb indexek jelentése:
m
a gáz üzemi állapotának jelölése
b
a gáz normálállapotának jelölése
read
a mérőeszközről leolvasott (mért) mennyiség

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Számítóegység
A gázmérőre szerelt berendezés, amely automatikusan átszámítja a mérési feltételek mellett
megállapított mennyiséget (gáztérfogatot) normálállapot szerinti mennyiséggé.
A számítóegység (gáztérfogat-korrektor, számítómű) a gázmérőrendszernek az az egysége,
amely a gázmérő térfogattal arányos kimenő jeléből, az üzemi nyomásból, az üzemi
hőmérsékletből és a gázösszetételből kiszámítja a gáz térfogatát normálállapotban:
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Vb 

N  p  Tb  Z b
A  pb  T  Z

Az átszámítás módja szerint lehet:

T-korrektor (hőmérséklet-korrektor),

PT-korrektor (nyomás- és hőmérséklet-korrektor),

PTZ-korrektor, amely az ideális gáztól való eltérést is figyelembe veszi a kompressziós
tényező használatával.
Megjegyzés: A számítóegység korrekcióba veheti a gázmérő és a csatlakozó távadók
hibagörbéit (rendszeres hibáit)
3.2

A számítóegységek csoportosítása

3.2.1

1-es típusú számítóegység: (Kompakt számítóegység, gáztérfogat-korrektor)
Az az elektronikus számítóegység, amelybe a nyomás- és hőmérséklet-érzékelő be van építve,
illetve a számítóegységhez közvetlenül csatlakozik és nem cserélhető. A kompakt kivitelű
számítóegység termékhitelesítése a nyomástávadóval és a hőmérséklet-érzékelővel együtt
történik.

3.2.2

2-es típusú számítóegység: a különálló egységekből álló számítóegység
A 2-es típusú számítóegység villamos nyomástávadó egységből, hőmérséklet-érzékelő
egységből és elektronikus átszámító egységből (kalkulátor, számítóegység) áll. Az átszámító
egység fogadja a távadók jeleit, a gázmérő impulzus jeleit és ezeket a villamos jeleket
feldolgozza, majd meghatározza a gáz gáztechnikai normálállapotú térfogatát.
Az egységek termékhitelesítése (számítóegység), illetve kalibrálása (nyomástávadó,
hőmérséklet-érzékelő) külön-külön történik.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Pontosság
A mérés eredménye és a valódi érték közötti egyezés mértéke.

4.2

Referencia körülmények
A mérési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító olyan használati és környezeti
körülmények, amelyeket a számítóegység jellemzőinek meghatározásakor be kell tartani.
A referencia feltételeket a számítóegységre ható befolyásoló mennyiségek referencia
értékeivel és tartományával specifikálják:

Környezeti hőmérséklet: (20 ± 3) °C

Relatív páratartalom: (60 ± 15) %
Villamos tápenergia esetén

tápfeszültség: AC vagy DC értéke és tűrése a műszerkönyv adatai szerint,

a tápfeszültség frekvenciája: 50 Hz ± 1 % (váltakozó áramú táplálás esetén),

torzítás: legfeljebb 5% (váltakozó áramú táplálás esetén),

hullámosság: legfeljebb 5% (csúcstól-csúcsig, egyenáramú táplálás esetén).

4.3

Előírt működési feltételek (üzemi körülmények)
A számítóegység akkor működik előírt működési feltételek között, ha a pontosságát
befolyásoló jellemzők a megengedett tartományokba esnek.
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A normálállapot jellemzői
Azok az állapotjellemzők, amelyekre a gáz üzemi állapotban megmért térfogatát a gáztörvény
alapján át kell számítani.
Magyarországon a normálállapot értékei:
Normálnyomás:
pb = 101,325 kPa
Normálhőmérséklet:
Tb = 288,15 K (15 °C)

4.5

Mérési (jelzési) hiba
A mérési hiba abszolút értéke a számítóegység által jelzett normálállapotú gáztérfogat (Vb,read)
és a normálállapotú gáztérfogat helyes értékének (Vb,CV) különbsége. A mérési hiba relatív
százalékos értéke (eV):
eV 

Vb,read  Vb,CV
Vb,CV

 100%

A számítóegység mérési hibájába nem szabad a gázmérő hibáját belevenni.
A mérési hiba meghatározható a számítóegység által jelzett átszámítási tényező (Cread) és a
helyes átszámítási tényező (CCV) különbségéből is:
eC 

4.6

Cread  CCV
 100%
CCV

Legnagyobb megengedett hiba (MPE) (VIM 5.21)
Mérőeszköz hibájának specifikációban, szabályzatban stb. megengedett határértékei.
A számítóegység megengedett legnagyobb hibáit a 6.1 pont tartalmazza.
A referencia körülmények között megengedett legnagyobb hiba a hitelesítési hibahatár, a
névleges működési feltételek mellett megengedett legnagyobb hiba az üzemi hibahatár.

4.7

Hitelesítés
Az a hatósági tevékenység, amelynek során szemrevételezéssel és mérések alapján eldöntésre
kerül, hogy a hitelesítésre bemutatott számítóegység megfelel-e a jelen Hitelesítési
Előírásban, a típusára kiadott hitelesítési engedélyben és a vonatkozó szabályokban foglalt
mérésügyi követelményeknek.

4.8

Hitelesítési időköz
Az a jogszabályban előírt időtartam, melynek lejártakor a gázmérő hitelessége érvényét
veszíti, és újra kell hitelesíttetni.

4.9

Térfogat
A cső valamely keresztmetszetén meghatározott idő alatt átáramlott gáz mennyiségi
jellemzője.

4.10

Térfogatáram
A gázmérőn adott idő alatt átáramló gáz térfogatának (V) és az átáramlási időnek (t) a
hányadosa:
Q

V
t

Jele: Q
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Elektronikus jelkimenet térfogat-egyenértéke
A gázmérő elektronikus jelkimenete esetén az egy jelkülönbséghez (impulzushoz) tartozó
térfogatérték. Ennek reciproka az impulzus-egyenérték.
Jele: 1 imp ̂ ... m3 vagy … =jel/m3; illetve a reciproka: 1 m3 ̂ ... imp
Az elektronikus jelkimenetek lehetnek alacsony, illetve nagyfrekvenciás megjelölésűek:

alacsony frekvenciás: LF (angol jelölés) és NF (német jelölés),

nagyfrekvenciás: HF (angol és német jelölés).

4.12

Átszámítási tényező (C)
A normálállapotú térfogat és az üzemi állapotú térfogat hányadosa.
C

4.13

Vb
Vm

Átszámító egység (számítóegység)
A 2-es típusú számítóegységnek az az egysége, amely fogadja a gázmérő kimenő jelét,
valamint az üzemi nyomás és üzemi hőmérséklet távadóinak jeleit, és ezekből kiszámítja a
gáz térfogatát normálállapotban.
Az átszámító egység hitelesítése a nyomástávadó és a hőmérséklet-érzékelő nélkül történik.

4.14

Hőmérséklet-számítóegység (hőmérséklet-korrektor)
Az az elektronikus számítóegység, amely csak hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik. A
hőmérséklet-számítóegység lehet kompakt vagy különálló egységekből kivitelezett.

4.15

Kompressziós tényező (eltérési tényező), Z
Meghatározott nyomású és hőmérsékletű tetszőleges gáztömeg térfogatának és ugyanannak a
gáztömegnek az ideális gáztörvényből számított térfogatának az aránya.
Z

4.16

Vm (real)
Vm (ideal)

Kompresszibilitási tényező, K
A kompressziós tényező üzemi állapotban és normálállapotban meghatározott értékének
hányadosa.

K

Zm
Zb

5.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

5.1

Kötelező jellegű feliratok
A számítóegység fő adattábláján a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és
letörölhetetlenül feltüntetni:

a számítóegység típusát,

a típus-jóváhagyási engedély, vagy hitelesítési engedély, vagy EU típus- vagy
tervvizsgálati tanúsítvány jelét és számát,

a gyártó vállalat nevét és/vagy gyári jelét,

a számítóegység gyártási számát és a gyártási évét,

a számítóegység referencia körülmények között megengedett legnagyobb hibáját
(MPE).

Készítette: Czibulka Csaba, Kálóczi László
Ellenőrizte: Nagyné Szilágyi Zsófia Jóváhagyta: Dr. György István
3. kiadás
Készült: 2019. január 15.
8[13] oldal
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
Nyomtatás kelte:
2019.02.20.

BFKH
MMFF

HE 2/3-2019
SZÁMÍTÓEGYSÉGEK GÁZMÉRŐKHÖZ

A fő adattáblán vagy egy információs táblán feltüntetendő adatok:

a környezeti hőmérséklettartomány: tkörny= (.... ÷ ....) °C,

1-es típusú számítóegységnél,
o
az üzemi nyomástartomány: p = (.... ÷ ....) bar,
o
az üzemi hőmérséklettartomány: t = (.... ÷ ....) °C, vagy T =(.... ÷ ....) K,

IP védettség besorolása,

hivatkozás az EN 12405-1:2005 szabványra.
A kijelzőn lekérdezhető vagy egy információs táblán feltüntetendő adatok:

a normálhőmérsékletet: Tb = 288,15 K,

a normálnyomás: pb = 1,01325 bar,

a kompressziós tényező Z, (ha alkalmazható),

a kompressziós tényező számítási módja, (ha alkalmazható),

a beprogramozott gázjellemzők (ha alkalmazható),

a felső fűtőérték (ha alkalmazható),

az elem élettartamának vége (ha elemmel működik),

az impulzus-egyenérték:1 m3 ̂ ….. imp, vagy 1 imp ̂ ….. m3 stb.
A számlálón fel kell tüntetni a kijelzett térfogat mértékegységének jelét.
5.2

Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes mérőeszköz-típusok típus-jóváhagyási engedélye, vagy hitelesítési engedélye,
illetve EU típus- vagy tervvizsgálati tanúsítványa más feliratok – pl. a mérőeszköz
tulajdonjogi hovatartozása, a tulajdonos külön sorszámozása – feltüntetését is engedélyezheti,
amennyiben azok az előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják. A külön engedélyezett
feliratokra ugyanazok az általános elvek és követelmények vonatkoznak, mint az előírtakra.

6.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

6.1

A legnagyobb megengedett hibák
1-es típusú (kompakt) számítóegységek esetén a legnagyobb megengedett hiba a
normáltérfogat vagy az átszámítási tényező relatív hibája, melynek referencia körülmények
közötti (4.2 pont szerinti) – hitelesítési – és üzemi körülmények közötti – üzemi hibahatárát a
2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat
Hitelesítési hibahatár
± 0,5%

Üzemi hibahatár
hőmérsékletegyéb (PT, PTZ)
korrektor
számítóegység
± 0,7%
± 1,0%

A 2-es típusú számítóegységek esetén (ahol a nyomás- és hőmérséklet távadók cserélhetők, és
külön hitelesítik vagy kalibrálják azokat) a különálló egységek legnagyobb megengedett
hibáit a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat
Egység/Mennyiség
hőmérséklet
nyomás
átszámító egység (szimulált bemenő jelekkel)

hitelesítési hibahatár
± 0,1%
± 0,2%
± 0,2%

üzemi hibahatár
± 0,2%
± 0,5%
± 0,3%
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6.2

A használati etalonok mérési hibája
A be- és kimenőjeleket mérő használati etalonok mérési hibáját a 7.2 pont tartalmazza.

7.

HITELESÍTÉS

7.1

A hitelesítés személyi feltételei
Ezen előírás és az abban hivatkozott jogszabály és szabvány vizsgával igazolt ismerete.
Az adott hitelesítendő számítóegységre vonatkozó típus-jóváhagyási engedély, vagy
hitelesítési engedély, illetve EU típus- vagy tervvizsgálati tanúsítványa ismerete.

7.2

A hitelesítés eszközei
A hitelesítéskor a be- és kimenőjelek méréséhez megfelelő, a BFKH vagy a területi mérésügyi
hatóság által kalibrált mérőeszközök alkalmazhatók.
A hitelesítéshez alkalmazott mérőeszközök kiterjesztett mérési bizonytalansága (k = 2) nem
lehet nagyobb, mint a vizsgált mérőeszközre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba
egyharmada, azaz 1-es típusú számítóegység hitelesítésénél Uetalon,1 ≤ 0,17%, átszámító
egység vizsgálatánál Uetalon,2 ≤ 0,07%.
A BFKH-val együttműködési megállapodást kötött hitelesítő laboratóriumban hitelesítést a
BFKH által hitelesítő berendezéssé nyilvánított berendezésen lehet elvégezni.
A hitelesítés eszközei típustól függően az alábbiak lehetnek:

impulzusszámláló (tévesztés mentes),

frekvenciamérő, mérési bizonytalansága 1,0 * 10-7,

bemenethez illeszkedő feszültséget, vagy kontaktust adó jelgenerátor.
Csak az 1-es típusú számítóegységnél:

termosztát,

hőmérő, mérési bizonytalansága ± 0,05 K,

N2 palack vagy kompresszor,

nyomásmérő, mérési bizonytalansága a mért értékre vonatkoztatva 0,05%,

barométer, legnagyobb mérési bizonytalansága ± 0,2 mbar.
Csak az átszámító egységnél:

áramgenerátor,

digitális feszültségmérő műszer, felbontóképessége legalább 5 1/2 digit, legalább
0,01 % pontossággal,

bemenethez illeszkedő feszültséget adó jelgenerátor,

legalább ± 2 x 10-5 órajel pontosságú frekvenciamérő, illetve számláló,

legalább ± 0,01 Ω pontosságú ellenállásdekád,

legalább ± 0,005 Ω mérési bizonytalanságú 100 Ω-os, precíziós ellenállás.
A hitelesítéshez szükséges egyéb mérőeszközöket a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv
tartalmazza.
A hitelesítés során alkalmazott mérőeszközök a BFKH, vagy valamelyik területi hatóság által
kiadott három évnél nem régebbi kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezzenek.
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7.3

A hitelesítő helyisége

7.3.1

A hitelesítő helyiség engedélyezése
Hitelesítő laboratóriumban hitelesítés a BFKH-val együttműködési megállapodás megkötése
esetén végezhető.

7.3.2

A hitelesítő laboratórium dokumentációja
A hitelesítő berendezés dokumentációja az alábbi adatokat tartalmazza:

az ME 827-M Tájékoztatóban felsorolt adatokat, valamint

a hitelesítő berendezés alkalmazási, felhasználási területét, hitelesítendő eszközök
listáját

a hitelesítésben részt vevő személyzetet, (név, szakképzettség)

a berendezés műszaki adatait, felépítését, működését, alaprajzát

a számítógépes programban alkalmazott számítási algoritmusokat

alkalmazott mérőeszközöket, etalonok jegyzékét, adataikat, bizonyítványait

a hitelesítési eljárás részletes leírását, a berendezés és a számítógépes program
kezelésével, program menüpontjaival, jegyzőkönyvezéssel, archiválással

mérési jegyzőkönyv mintákat

7.3.3

Egyéb tevékenység a hitelesítő helyiségben
A hitelesítő laboratóriumban hitelesítési engedéllyel nem rendelkező mérőeszközök
mérésügyi minősítése és minden olyan metrológiai jellegű tevékenység is végezhető, amelyet
a BFKH és az üzemeltető közösen engedélyez, amely hatósági előírásokkal, élet-, munka- és
vagyonvédelmi szempontokkal nem ütközik (pl.: típusvizsgálat, kutatási és fejlesztési
munkák).

7.3.4

A hitelesítő laboratórium által biztosítandó általános feltételek
A hitelesítés helyszínének méretei – alapterülete és magassága – olyanok legyenek, amelyek
minden szempontból biztosítják a szükséges berendezések célszerű, ergonomikus
elhelyezését, a normális munkavégzés feltételeit, az eszközök rendeltetésszerű használatát.
A hitelesítés helye és berendezéseinek rendje és tisztasága feleljen meg az adott célú
metrológiai létesítménytől elvárható követelményeknek. Ergonómiai szempontból feleljen
meg a mérőszobákra előírt követelményeknek. (Így pl. motorokat és más zajkeltő
berendezéseket a laboratóriumon kívül kell telepíteni.)
A hitelesítő laboratóriumot olyan mérőberendezésekkel és mérőeszközökkel kell felszerelni,
amelyek biztosítják a vizsgálatok korrekt és hatékony elvégzését.
A hitelesítő laboratóriumot megfelelő bútorokkal és más berendezési tárgyakkal kell
felszerelni a mérőeszközök, mérési segédeszközök, készülékek stb. rendeltetésszerű tárolására
és az ott dolgozó személyzet megfelelő elhelyezésére.

7.3.5

A hitelesítő laboratórium által biztosítandó referencia feltételek
A helyiség hőmérséklete az időjárási viszonyoktól függően 17 °C és 23 °C [(20 ± 3)°C]
között legyen.
Egy mérés folyamán a hőmérsékletváltozás a ± 1 °C értéket nem haladhatja meg.
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7.4

Hitelesítési eljárás

7.4.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a hitelesítésre bemutatott számítóegység külalaki
szempontból és feliratokat, jelöléseket és bélyegezhetőséget illetően megfelelnek-e a jelen
előírásban és a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvben vagy EU-típusvizsgálati
tanúsítványban foglalt követelményeknek.
Ellenőrizni kell, hogy

a bemutatott számítóegység általánosságban megfelel-e a jóváhagyott típusnak,

a számítóegység a jelen előírás „5. Megjelölés” című fejezetében előírt feliratokkal és
jelölésekkel rendelkezik-e,

a számítóegység házán nincs-e horpadás, sérülés, vagy festési hiányosság,

a hitelesítési és biztosító bélyegzések alkalmazására szolgáló óncseppek, ólom(műanyag) pogácsák, plombák az előírt helyeken vannak-e, vagy a bélyegzést hordozó
műanyag plombák, matricák, esetleg más, engedélyezett megoldás elhelyezésére előírt
hely megfelelően előkészítve rendelkezésre áll-e.
A külalaki követelmények maradéktalan teljesülése nélkül a számítóegység méréstechnikai
vizsgálatát nem lehet megkezdeni, a hitelesítést meg kell szakítani.

7.4.2

Méréstechnikai vizsgálat

7.4.2.1 Előkészítés
A számítóegységhez a gyártóműi utasításoknak megfelelően csatlakoztatni kell a bemenő
jeleket előállító és mérő használati etalonokat és eszközöket (7.2 pont).
7.4.2.2 Helyességi vizsgálat
Ellenőrizni kell, hogy a számítóegység megfelel-e a 6.1 pont metrológiai követelményeinek,
azaz a mérőeszköz hibája a specifikált hitelesítési hibahatáron belül van-e.
Kompakt számítóegységek esetén a hitelesítést a nyomás- és hőmérséklet-érzékelővel együtt
kell elvégezni, átszámító egység esetén a hőmérséklet és a nyomás bemenő jeleket villamos
jelekkel kell szimulálni. A számítóegység pontosságát az 4. táblázatban megadott pontokon és
sorrendben kell ellenőrizni. Az 4. táblázat 8. pontján a normálállapotú térfogat számításának
hibáját, a többi ponton pedig az átszámítási tényező hibáját kell meghatározni.
4. táblázat
pmin
1→
10 ↓
11 →

Tmin
T
Tmax

p2
2→
←9
12 →

p3
3→
←8
13 →

p4
4→
←7
14 →

pmax
5↓
←6
15

ahol
T

Tm ax  Tm in
,
2

p2 

3 pm in  pm ax
,
4

p3 

pm in  pm ax
,
2

p4 

3 p m ax  p m in
4

A térfogat-jelet úgy kell szimulálni, ahogy a nagyobb térfogatot kapjuk:
a)
vagy az impulzus-jelek száma legyen nagyobb, mint 1000 impulzus, vagy
b)
legyen a kijelezőn leolvasható legkisebb üzemi térfogat 1000-szerese.
A kompresszibilitási tényező beállítását, illetve figyelembevételének módját a vonatkozó
típusvizsgálati engedély, illetve EU-típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza.
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7.4.2.3 Egyéb vizsgálatok
A hitelesítéskor elvégzendő egyéb vizsgálatokat a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv,
illetve EU-típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza.
7.5

Kiértékelés
A számítóegység azonosításához szükséges adatok, a hitelesítés körülményei, a mért és
számított értékek rögzítésére hitelesítési jegyzőkönyvet kell használni.
A hitelesítési jegyzőkönyvbe felvett mért értékeket összehasonlítva a helyes értékekkel, meg
kell határozni a számítóegység hibáját.
A számítóegység megfelel a helyességi vizsgálaton, ha hibája (hibái) a specifikált hitelesítési
hibahatáron belül van.

7.6

Bélyegzés
A hitelesítéskor megfelelőnek talált számítóegységeket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni. A
bélyegzésnek a számítóegységre történő felhelyezését a számítóegység Hitelesítési
Engedélyében, vagy a Típusjóváhagyási engedélyében, illetve az EU Típusvizsgálati
tanúsítványában leírt helyeken és a leírt módon kell elvégezni.

7.7

Bizonylatolás
A számítóegység hitelesítésről minden esetben hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani a
hitelesítési hibahatár és az érvényesség feltüntetésével.

8.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
–
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