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Az előírás hatálya

1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X.9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt hidegvízmérőkre vonatkozik. Hatá3
lya a főmérőből és mellékmérőből álló, szeleprendszerrel egybeépített, Qn = 0,6 ÷ 600 m /h
névleges térfogatáramú hidegvízmérőkre (a továbbiakban kombinált vízmérőkre) terjed ki.
Jelen előírás a vízmérők első, gyártás utáni hitelesítésére, a 4 és 6 év hitelesség érvényesség lejáratát követő, javítás utáni hitelesítésre vonatkozik. A vízmérőknél az időszakos hitelesítés a javítás utáni hitelesítéssel megegyező eljárás.
Jelen előírás az 8/2002. (VII.11.) GKM rendelet alapján készült, figyelembe véve az OIML R
49 és ISO 4064 nemzetközi ajánlásokat.”
A későbbiekben előforduló érdemi módosítás(ok) a jelen Hitelesítési Előírás újrakiadását
teszi(k) szükségessé.
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Mértékegységek, jelölések

2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
3

A vízmérők az átfolyt víz térfogatát köbméterben (jele: m ) jelezzék. Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható egységeit és az egységek
jelét az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
A

megnevezése

SI

további törvényes

egységének

mértékegységeinek

megnevezése

jele
3

térfogat

V

köbméter

m

térfogatáram

Q

köbméter per
másodperc

m3/s

terhelés
nyomás
nyomáskülönbség
hőmérséklet
idő

6

jele

m e n n yi s é g

Qr
p
∆p

pascal
pascal

Pa
Pa

T
t

kelvin
másodperc

K
s

megnevezése

jele

köbdeciméter
liter
köbméter per
óra
liter per
másodperc
liter per perc
liter per óra
százalék
bár
bár

dm
l
3
m /h

Celsius-fok
óra
perc

3

l/s
l/min
l/h
%
bar
bar
o

C
h
min

HE 6/3-2004 Hidegvízmérők. Kombinált vízmérők.

Alapfogalmak

3. ALAPFOGALMAK
3.1 Vízmérő
A vízmérő olyan összegző mérőeszköz, amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta átáramlott
víz térfogatát.
3.2 Hideg-, meleg-, forróvíz
A víz akkor
• hidegvíz, ha hőmérséklete ≤ 30 oC,
• melegvíz, ha hőmérséklete > 30 oC, de ≤ 90 oC,
• forróvíz, ha hőmérséklete >90 oC.
3.3 Működési elv
Működési elvük szerint az alábbi főbb típusok ismertek:
• szárnykerekes vízmérők, amelyekben a vízáram radiális átömlésű turbinát, szárnykereket hajt meg ,
• Woltmann rendszerű vízmérők, amelyekben a vízáram axiális átömlésű turbinát hajt
meg ,
• mozgófalú vízmérők (pl. keringőgyűrűs, oválkerekes, támolygótárcsás vízmérők),
amelyekben az elmozduló falak periódusonként egy-egy kamratérfogatnyi vizet engednek át a mérőn.
3.4 A vízmérő fő részei
3.4.1 Ház
A vízmérő háza biztosítja a csővezeték folytonosságát, magába foglalja a mérőelemet, valamint típustól függően
• a számláló szerkezetet,
• a távadót,
• a szűrőt,
• a szabályozó szerveket .
Csatlakoztatás szerint lehetnek
• menetes,
• karimás
csatlakozású házak.
3.4.2 Számlálószerkezet
A számlálószerkezet lehet
• mechanikus (szárazonfutó vagy nedvesenfutó),
• elektromechanikus,
• elektronikus.
A kijelzett érték megjelenítése szerint a számláló lehet
• mutatós,
• számdobos,
• kombinált kijelzős (mutatós-számdobos).
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3.4.3 Távadó
A távadó lehet
• közvetlen távadó, amely a jeleket áttételezés nélkül továbbítja,
3
• áttételezett távadó, amelynél egy jel folyadék-egyenértéke 1 x, 2 x vagy 5 x 10n m
alakban fejezhető ki, ahol n egész szám.
3.4.4 Szűrő
A szűrő lehet
• a mérő bemenő csonkjában elhelyezett síkrács,
• a mérő bemenő csonkjában elhelyezett rácsos henger, vagy kúp,
• a mérőátalakítót körbefogó kosárszűrő,
• a lapátkerék előtt és mögött lévő rács-feltét.
3.4.5 Szabályozó szerv(ek)
A szabályozó szerv(ek) a mérő kialakításától függően lehet(nek)
• mellékáramú szabályozódugó,
• változtatható magasságú szárnytengelycsap,
• változtatható magasságú szárnykerék,
• torlólapátok,
• szabályozó szárny.
3.5 Vízátvezetés
A radiális átömlésű, szárnykerekes vízmérők vízátvezetése lehet
• egysugaras, amelyben a vízsugarat a ház beömlő furatán át vezetik a szárnykerék
lapátjaira és azonos síkban, a ház másik, - kiömlő - furatán át vezetik el ,
• többsugaras, amelyben a vízsugarat a szárnyház több nyílásán át vezetik a szárnykerék pályájának kerületére és azzal párhuzamosan, más síkban elhelyezkedő nyílásokon át vezetik el,
• vegyes, ha az egysugaras rendszerű vízmérő beömlőnyílása több csatornára.
3.6 Mérőelem
Az axiális átömlésű, turbinás (Woltmann rendszerű) vízmérők mérőeleme lehet
• csőtengellyel párhuzamos tengelyű , vagy
• csőtengelyre merőleges tengelyű
turbina.
3.7 Kombinált vízmérő
3.7.1 Hagyományos felépítésű kombinált vízmérő
A kombinált vízmérő főmérőből, mellékmérőből és szeleprendszerből álló együttes. A főmérő
a nagyobb névleges átmérőjű, rendszerint Woltmann rendszerű vízmérő. Kivitele szerint lehet csővezetékkel párhuzamos tengelyű, vagy csővezetékre merőleges tengelyű. A mellékmérő a kisebb névleges átmérőjű, rendszerint többsugaras, szárnykerekes vízmérő. A szeleprendszer a főmérővel sorbakapcsolt, nyomáskülönbség hatására nyitó főszelep és a mellékmérővel sorbakapcsolt visszacsapószelep együttese. A bemenő oldali öntött csonk és a
kimenő oldali öntött csonk a főmérő csatlakozásától vezeti a vizet a mellékmérő síkjáig, illetve vissza.
8
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3.7.2 Új kialakítású kombinált vízmérő
Az új kialakítású kombinált vízmérő a hagyományostól eltérően, egy házban, egy tengelyben
elhelyezkedő három egységből (fő- és mellékmérő, átváltó szelep) áll, amely lehetővé teszi,
hogy a hálózatba bekötött vízmérőházba, annak kiszerelése nélkül, a beépítés helyszínén a
régi (lejárt hitelesítésű) mérőbetét helyére egy új, vagy felújított, hitelesített mérőbetétet lehessen beszerelni.
Az új konstrukció szerkezetileg két fő részre bontható: a mérőház, valamint a főmérőből, a
mellékmérőből és az átváltó szelepből álló, egy egységként kezelt mérőbetét.
3.8 A kombinált mérő működése
Kis térfogatáramok átfolyásakor csak a mellékmérőn át áramlik a víz. Növelve a térfogatáramot nő a kis mérő nyomásvesztesége, és az ún. nyitási térfogatáramon nyit a főszelep és
működni kezd a főmérő is. Nagy térfogatáramokon mindkét mérő működik. Csökkentve a
térfogatáramot a két mérő együtt működik, majd a zárási térfogatáramnál a főszelep lezár.
Ennél kisebb térfogatáramokon csak a mellékmérő működik.
3.9 A kombinált mérő által mutatott vízmennyiség
A kombinált mérő által mutatott vízmennyiség a két mérő által mutatott térfogatok összege.
3.10 A kombinált mérő névleges térfogatárama
A kombinált mérő névleges térfogatárama megegyezik a főmérő névleges térfogatáramával.
3.11 A kombinált mérő határtérfogatárama
A kombinált mérő határtérfogatárama specifikációtól függően vagy a fő-, vagy a mellékmérő
határtérfogatárama.
3.12 A kombinált mérő legkisebb térfogatárama
A kombinált mérő legkisebb térfogatárama megegyezik a mellékmérő legkisebb térfogatáramával.
3.13 A kombinált mérő főszelepének hiszterézise
A kombinált mérő főszelepének hiszterézise a nyitási és a zárási térfogatáram különbsége.
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1. ábra Kombinált -hagyományos- vízmérő felépítése

2. ábra Kombinált -új- vízmérő felépítése
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Meghatározások

4. MEGHATÁROZÁSOK
4.1 Vízmennyiség (V)
A mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).
4.2 Térfogatáram (Q)
A mérőn időegység alatt átáramlott víz térfogata
V
Q=
t
4.3 Névleges térfogatáram (Qn vagy Qp)
3

A mérő jellemzésére használt, m /h-ban kifejezett térfogatáram, a maximális térfogatáram
fele.
4.4 Maximális térfogatáram (Qmax vagy Qs)
Az a legnagyobb térfogatáram, amely esetén a mérő típusfüggően meghatározott ideig működhet meghibásodás nélkül úgy, hogy hibái az előírt hibahatárok között maradnak és a
nyomásesés a mérőn kisebb a megengedett határértéknél.
4.5 Minimális térfogatáram (Qmin)
A névleges térfogatáram függvényeként kifejezett olyan legkisebb térfogatáram, amely felett
a mérő hibáinak az előírt hibahatárok között kell lenniük.
4.6 Határtérfogatáram (Qt)
A névleges térfogatáram függvényeként kifejezett olyan térfogatáram-érték, ahol a hibák
megengedett határértéke megváltozik (más értéket vesz fel).
4.7 Térfogatáram-tartomány
A minimális és a maximális térfogatáram-értékek által határolt (pl. két részre osztott) tartomány. A különböző (alsó és felső) tartományokban a vízmérő hibáinak megengedett (előírt)
értékei különböznek egymástól.
4.8 Terhelés (Qr)
A Q pillanatnyi és a Qn névleges térfogatáram aránya %-ban:
Q
Qr =
∗100%
Qn
4.9 Nyomás (p)
A víz nyomása a csőben, közvetlenül a vízmérő előtt mérve.
4.10 Nyomásveszteség (∆p)
A vízmérő bemenő és kimenő csatlakozásai között mérhető nyomáskülönbség. A nyomásveszteség a térfogatáram függvénye.
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.11 A fő, ill. mellék vízmérő jelzése (E vagy K, ill. e vagy k)
A vízmérőről leolvasható érték, a leolvasás pillanatáig a mérőn átáramlott víz térfogata.
4.12 A mérési eredmény (M)
Egy adott vízmennyiség átáramlása utáni (E) és előtti (K) jelzés különbsége:
M = (E − K)
4.13 A vízmérő abszolút hibája (H)
A mérési eredmény (M) és az átáramlott vízmennyiség etalonnal mért helyes értékének (V) a
különbsége:
H = M − V = (E − K)

[

]

4.14 A vízmérő relatív hibája (h)
Az abszolút hibának (H) és a vízmennyiség etalonnal mért helyes értékének (V) a hányadosa, %-ban kifejezve:
H
h = × 100%
V
4.15 Hitelesítési hibahatárok
A vízmérők relatív hibáinak megengedett határértékei.
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Szerkezeti előírások

5. SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK
5.1 Nyomásállóság, nyomásesés
A mérőnek működési hiba, szivárgás nélkül el kell viselnie a mérőre megengedett legnagyobb hálózati nyomás folyamatos hatását. A mérőn megengedett legnagyobb nyomásesés
a maximális térfogatáramnál 1 bar, a névlegesnél 0,25 bar.
5.2 Kijelzőszerkezet
3
A kijelzőszerkezet legyen (a részjelzések egyszerű összeolvasásával) m -ben leolvasható.
Az egész köbmétereket jelző rész színkódja fekete vagy kék, a köbméter tört részeit jelző, a
hitelesítés során használandó rész színkódja általában piros, de mindenképpen eltérő színű
legyen. A mérőn átáramló víz mennyiségét jelezheti:
• egy vagy több, kör alakú skálához képest elmozduló (hagyományos, analóg) mutató,
illetve indexvonal előtt elmozduló számtárcsa,
• egy sorban, több ablakban megjelenő számjegyek sorozata (pl. számdob),
• az előző két megoldás kombinációja.
A számdobos kijelzőkön az egyes számdobok átfordulása a megelőző (kisebb) helyi értékű
számdob teljes körülfordulásának utolsó egytized része alatt történjen, az utolsó dob foroghat folyamatosan.
Az analóg kijelzés mutatói az óramutató járásával azonos irányban forogjanak. Az egyes
3
skálák osztásértéke 10n m legyen, ahol n egész szám, vagy 0 lehet.
Minden skálán fel kell tüntetni a szorzó megfelelő értékét: x 1000, x 100, x 10, x 1, x 0.1, x
3
0.01, x 0.001, x 0.0001, valamint a m jelét a számlapon, vagy a digitális kijelző közvetlen
közelében. A számláló alkalmas kell legyen (a nullára való "visszatérés" nélkül) legalább
3
1999 óra x Qn m /h térfogatérték jelzésére.
5.3 Hitelesítő elem, hitelesítési osztásérték
A vízmérőnek rendelkeznie kell olyan elemmel (számdob, mutató, sávozott tárcsa stb.),
amely a hitelesítés megbízható, gyors végzését lehetővé teszi. Ez az ún. hitelesítő elem állandóan vagy ideiglenesen lehet fölszerelve. A hitelesítő elem mozgása lehet folyamatos,
vagy ütemesen ismétlődő. Ideiglenes felszerelés esetén nem befolyásolhatja a mérő
metrológiai jellemzőit.
A hitelesítő elem legkisebb megkülönböztethető jelzése a hitelesítési osztásérték. Jele: e,
3
dimenziója: m . (Csak akkor használható, ha értéke ismert).
A hitelesítési osztás távolsága legalább 1 mm és legföljebb 5 mm lehet. A skála állhat akár
azonos vastagságú vonalakból (ekkor a vonalvastagság legföljebb az osztástávolság 1/4 része), akár kontrasztot képező sávokból (ekkor a sávok szélessége azonos az osztástávol3
sággal). A hitelesítési osztás értéke 1 x 10n, 2 x 10n, vagy 5 x 10n m lehet, ahol az n egész
szám.
A hitelesítési osztás értéknek ki kell elégíteni az alábbi feltételeket:
• a hitelesítés során a mérési bizonytalanságok eredője legföljebb a hibahatár 1/4 része lehet,
• a minimális közegáramnál végzett ellenőrzés időigénye ne legyen nagyobb másfél
óránál.
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5.4 Szabályozószerkezet
A mérők felszereltek lehetnek olyan szabályozószerkezettel, amellyel változtatható az átáramlott vízmennyiség és a mérő kijelzése közötti arány. Szárnykerekes és turbinás mérők
esetén a szabályozószerkezet kötelező. Gyorsítószerkezet használata (az áramlási sebesség növelése Qmin alatt) tilos.
5.5 A kombinált mérőkre vonatkozó speciális előírások
5.5.1
A főmérő és a mellékmérő közötti kapcsolat szilárd, káros behatásoknak ellenálló (pl. szállítás közbeni ütődés, a mérőnek a mellékágnál tartva való emelése stb.) és mindezen igénybevételek után is tömített és működőképes legyen.
5.5.2
A mellékmérő úgy legyen kialakítva, hogy a mérő előtt megfelelően hosszú, egyenes csőszakasz képződjön (1. ábra), a csatlakozó csonkok főmérőhöz való rögzítésének megbontása nélkül legyen kiszerelhető a mellékmérő.
5.5.3
A főszelep zárt helyzetében víztömören zárjon, kialakítása biztosítsa apró hordalékok esetén
az öntisztulást.
5.5.4
Azoknál a mérőknél, amelyek háza állandóan a hálózatban marad, a házat a mérőszerkezethez úgy kell csatlakoztatni, hogy az összeszereléshez az eredetivel egyező méretű tömítést alkalmazva csöpögés, csurgás ne legyen.
5.6 Bélyegezhetőség
5.6.1 Hagyományos kombinált vízmérő esetén
A felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon)
helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
5.6.2 Új kialakítású kombinált mérő esetén
A típusvizsgálat alapján megfelelt új kialakítású, cserélhető mérőbetéttel ellátott kombinált
vízmérő első és javítást követő hitelesítése elvégezhető a mérőházzal azonos kivitelű és méretű, erre a célra a gyártó által biztosított, un. mérőházban. A vízmérő mérőbetétcserét követő, illetéktelen beavatkozás elleni védelméről (erre a célra kialakított furatokon a függőhuzalos bélyegzés elhelyezéséről) a megrendelőnek (cserét végző cégnek, szolgáltatónak) kell
gondoskodnia.
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6. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK
6.1 Kötelező jellegű feliratok
Mindkét vízmérőn (a házon vagy a skálalapon) maradandóan, egyértelműen és a vízmérő
használati helyzetében olvasható módon a következőket kell kötelezően feltüntetni:
• a gyártó nevét vagy jelét,
• a gyártási számot és a gyártás évét (a gyártási évet a gyártási szám is tartalmazhatja),
• a hitelesítési engedélyre utaló jel.
3
• a névleges térfogatáramot m /h-ban,
• az áramlás irányát (nyíllal),
• a vízmérő besorolási osztályát,
• a beszerelési helyzetre vonatkozó jelölést ("H": a szárnykerék tengelye függőleges
és a számlap síkja vízszintes; "V": a szárnykerék tengelye vízszintes és a számlap
függőleges; a jelölés hiánya tetszőleges beépítést jelent).
Ezen felül külön adattáblán legyenek jelezve a fő- és mellékmérő, valamint a szelep azonosító adatai.
Figyelem: A fenti jelzések bármelyikének hiánya hitelesítést kizáró ok!
6.2 Fakultatív jellegű feliratok
A következő jelzések még feltüntethetőek:
• a megengedett legnagyobb nyomás értéke, ha az több 1 MPa (10 bar)-nál,
• a megengedett legnagyobb vízhőmérséklet, ha az több, mint 30 oC,
6.3 Egyéb
Ha a vízmérő fedele levehető, akkor a kötelező jelölések egyike sem lehet a fedélen. A vízmérőn a további jelölések csak úgy tüntethetők fel, ha azok a kötelező jelölések olvashatóságát, értelmezését nem zavarják.
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7. METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
7.1 A kombinált vízmérő megengedett hibahatárai
A kombinált vízmérő megengedett hibahatárai a mérő specifikációjában szereplő határtérfogatáram szerint különbözőek.
A két szokásos specifikációs mód:
• a határtérfogatáram a főmérő határtérfogatárama: f.) eset,
• a határtérfogatáram a mellékmérő határtérfogatárama: m.) eset .
A hibahatárok
f.) esetben:
qmin ÷ Qt térfogatáram tartományban a mért érték 5 %-a,
Qt ÷ Qmax térfogatáram tartományban a mért érték 2 %-a.
m.) esetben:
qmin ÷ qt
térfogatáram tartományban a mért érték 5 %-a,
qt ÷ Qmax térfogatáram tartományban a mért érték 2 %-a.
Megjegyzés: a kis betűvel írt q jelölés vonatkozik a mellékmérőre.
7.2 Hibahatárok a térfogatáram függvényében
2. táblázat
Térfogatáram

Hibahatárok
Qmax

2%

A főmérő névleges térfogatárama

Qn

2%

A főmérő határtérfogatárama

Qt

2%

Qny ≥ Qt

2%

Qny < Qt

5%

Qz ≥ Qt

2%

Qz < Qt

5%

qmin

5%

A főmérő maximális térfogatárama *

A szelepnyitó térfogatárama alatti térfogatáram
A szelepzáró térfogatárama fölötti térfogatáram
A mellékmérő legkisebb térfogatárama

qt
2%
A mellékmérő határtérfogatárama
* Ezen a térfogatáramon a gyártás utáni első hitelesítésnél kell a vízmérőt vizsgálni.
Amennyiben azonban az első hitelesítés nemzeti (nem Európai) eljárás keretében
történik, akkor ezen térfogatáram helyett a névleges térfogatáram is alkalmazható. is
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8. HITELESÍTÉS
8.1. A hitelesítő berendezés és használatának feltételei
8.1.1.
A kombinált vízmérőket erre a célra engedélyezett vízmérőhitelesítő berendezésen lehet hitelesíteni.
8.1.2.
A hitelesítés során beállítandó térfogatáramokat és hibahatárokat a 7.pontbeli 2. táblázat
tartalmazza.
8.1.3.
A vízmérőhitelesítő berendezésnek olyan kialakításúnak kell lennie, amely lehetővé teszi a 2.
táblázatban szereplő térfogatáramok beállítását és a mérés pontos, gazdaságos elvégzését
(pl. 1000, 100 és 10 literes köbözőedénnyel).
8.1.4.
A szelepnyitás alatti térfogatáramot úgy kell beállítani, hogy a mérés előtt a térfogatáramot
mindaddig kell növelni, amíg a főmérő legkisebb helyiértéket jelző mutatója megmozdul. Ekkor le kell olvasni a térfogatáramot és az áramlást lezárni. A szelepnyitás alatti térfogatáram
ennek a térfogatáramnak 80 ÷ 90 %-a legyen.
8.1.5.
A szelepzárás fölötti térfogatáramot úgy kell beállítani, hogy a mérés előtt a térfogatáramot
olyan nagy értékre választjuk, amelynél mindkét mérő biztosan működik (pl. a mellékmérő qn
térfogatáramára), majd a térfogatáramot fokozatosan csökkenteni kell, ameddig a főmérő
legkisebb helyiértéket jelző mutatója megáll. Ezt a térfogatáramot fel kell jegyezni és az
áramlást lezárni. A szelepzárás fölötti térfogatáram ennek a térfogatáramnak 110 ÷ 120 %-a
legyen.
8.1.6.
A szelepnyitás alatti és az ennél kisebb térfogatáramokat hálózati vagy magastartályról való
táplálással kell megvalósítani. Az ennél nagyobb térfogatáramokon a mérők keringető rendszerről is táplálhatók.
8.2. A hitelesítő helyiség
A vízmérők hitelesítése vízálló burkolatú falakkal határolt, vízálló és csúszásmentes padozatú, legalább 200 lux megvilágítású helyiségben történhet.
A hitelesítő berendezés egyetlen részét sem érheti közvetlen sugárzó hő vagy napfény.
A hitelesítő részére a helyiségben általa zárható íróasztalt, szekrényt kell biztosítani. A helyiség bejáratánál táblát kell elhelyezni: "VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ LABORATÓRIUM" felirattal.
8.3. A hitelesítés menete
A hitelesítést a közönséges vízmérőre vonatkozó általános előírások, valamint a következő
pontok figyelembevételével kell elvégezni:
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8.3.1.
A mérési adag - adott térfogatáramon - legalább az arra a berendezésre, az egyszerű vízmérőre előírt adag legyen.
8.3.2.
Indított-állított mérési elven működő berendezésnél a mérési adag
• legalább egy perces átfolyás eredménye legyen,
• mind az etalonoldali, mind a mérőoldali leolvasási pontosság biztosítva legyen az
általános előírásoknak megfelelően,
• ahol a fő- és mellékmérő együtt működik (Qn és a szelepzárás fölötti térfogatáram),
ott a főmérő legkisebb helyiértékű mutatójának legalább egy teljes körülfordulásához
szükséges vízmennyiséggel, vagy legalább egy percig tartó átáramoltatással,
• ahol csak a mellékmérő működik (qmin és a szelepnyitás alatti térfogatáram között), a
mellékmérő legkisebb helyiértékű mutatójának legalább egy teljes körülfordulásához
tartozó vízmennyiséggel, vagy legalább egy percig történő átáramoltatással.
8.3.3.
Elektronikus leolvasással működő berendezéseknél a mérési adagot a berendezés engedélyezésekor az OMH áramlásmérésekkel foglalkozó szakosztálya állapítja meg. (Tájékoztató
érték: a mérés információtartalma etalon oldalon 1000/H, mérőoldalon 400/H egység legyen,
ahol H a szóban forgó térfogatáramon a vízmérő megengedett hibahatárának %-os mérőszáma.)
8.4. Kiértékelés
A kiértékelést a mérési jegyzőkönyvön, a jelen előírás 4.11 ÷ 4.15. pontjai, illetve a 2. táblázat szerint kell elvégezni.
8.5 Bélyegzés
A hitelesítéskor megfelelőnek talált mérőket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.
A bélyegzések elhelyezésének leírása, a vízmérő típusengedélyének Határozatában, a típusvizsgálati jegyzőkönyvben, illetve a Közösségi típusvizsgálattal Magyarországra került
vízmérők bélyegzését a közösségi engedélyében leírt módon kell elhelyezni.
A hagyományos kombinált mérőknél külön plombát kell elhelyezni a főmérő és a mellékmérő
plombálási helyein. A főmérőnél a bemenőoldali öntési csonkot és a számláló szerkezetet
lezáró fedél egyik csavarfejét kell a sodrott huzalra felfűzött ólompogácsával lezárni. A mellékmérőnél a bemenőoldali öntési csonkot és a mérőt a házhoz erősítő (réz)anyát kell sodrott
huzallal összekötve ólompogácsával lebélyegezni.
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A tanúsító jel felvitelének lehetséges módjai:

• függőhuzalos,
• pákabetétes, vagy
• levonóképes (matricás)
módon kell bélyegezni.
Függőhuzalos bélyegzés esetén
• ólom- vagy műanyagpogácsát, ill.
• sodrott műanyaghuzalt
kell használni.
8.6.Bizonylatolás
---
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9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
---
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