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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

1.1

Hatály
Jelen hitelesítési előírás hatálya a lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású
hőfogyasztásmérők, átfolyásmérők, számítóegységek és hőmérséklet-érzékelő pár
részegységek, valamint az ezen részegységekből álló kombinált részegységek nemzeti és EK
hitelesítésére terjed ki.

1.2

Jogszabályi felhatalmazás
Ezt a hitelesítési előírást a 1991. évi XLV. törvény hitelesítésről szóló 4. § (1) bekezdése, 9.
§-a és 10. §-a, illetve a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. §-a alapján adta ki az MKEH.

1.3

Referenciák
Ebben a hitelesítési előírásban leírt vizsgálati eljárás és annak következményei összhangban
vannak a következő kiadványokkal:
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
MSZ EN 1434-1:2007
Hőmennyiségmérők 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 1434-2:2007
Hőmennyiségmérők 2. rész: Szerkezeti követelmények
MSZ EN 1434-3:2009
Heat Meters – Part 3: Data exchange and interfaces
MSZ EN 1434-4:2007
Hőmennyiségmérők 4. rész: A szerkezet jóváhagyási vizsgálatai
MSZ EN 1434-5:2007
Hőmennyiségmérők 5. rész: Első hitelesítés
MSZ EN 1434-6:2007
Hőmennyiségmérők 6. rész: Beépítés, üzembe helyezés, ellenőrzés
és karbantartás
MSZ EN 60751:2009
Platina ellenálláshőmérők érzékelői
ISO 2859-1:2008
Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai

1.4

Módosítás
A későbbiekben előforduló érdemi módosítások a jelen hitelesítési előírás újrakiadását teszik
szükségessé.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét a táblázat tartalmazza:
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1. táblázat

megnevezése
hőenergia

térfogat
térfogatáram

nyomás
frekvencia
idő
Hőmérséklet
impulzus-egyenérték
Hőtényező
Feszültség
áram
ellenállás

A mennyiség
SI egységének
Megnevezése
jele
Joule
J
Kilojoule
kJ
Megajoule
MJ
Gigajoule
GJ
Köbméter
m3

további törvényes mértékegységeinek
megnevezése
jele
Q
wattóra
Wh
kilowattóra
kWh
megawattóra
MWh
gigawattóra
GWh
V
liter
l
köbdeciméter
dm3
q köbméter per másodperc m3/s köbméter per óra
m3/h
liter per óra
l/h
liter per perc
l/min
liter per másodperc
l/s
p
Pascal
Pa
bar
bar
f
Hertz
Hz
kilohertz
kHz
t
Másodperc
s
óra
h
T, t
Kelvin
K
Celsius-fok
°C
Z
Impulzus per liter
imp/l
MJ/m3K
k
kWh/m3K
U
Volt
V
millivolt
mV
I
Amper
A
milliamper
mA
R
Ohm
Ω
kiloohm
kΩ

jele

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Hőfogyasztásmérő
A hőfogyasztásmérők a hőcserélő körben a hőhordozó folyadék által felvett vagy leadott hőt
mérik. A hőfogyasztásmérők a mért hőenergiát törvényes mértékegységben jelzik ki.
A mérés a következő egyenlet alapján történik:
Vi

Q  V  T  k , Q   dV  T  k
V0

ahol
Q
V
ΔT
k
3.2

a hőenergia
(J vagy Wh),
a mérőn átáramlott víz térfogata (m3),
a mért hőmérsékletkülönbség
(K),
hőtényező, amely magában foglalja a víz hőmérséklet és nyomás szerinti hőenergiatartalmát és sűrűségkorrekcióját MJ/(m3K), vagy kWh/(m3K).

Segédparaméterek
t1
az előremenő víz hőmérséklete
t2
a visszatérő víz hőmérséklete
ΔT
a hőmérsékletkülönbség (K)

(°C)
(°C)
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T K   t o C  t1  t 2

ΔTmin
qp
qi
qs
p
Δp
V
P
t
Z
S

a legkisebb hőmérsékletkülönbség, amellyel még az adott hibahatáron belül működik
a hőmennyiségmérő (K)
a névleges térfogatáram (m3/s; m3/h)
a minimális térfogatáram (m3/s; m3/h)
a maximális térfogatáram (m3/s; m3/h)
a hőközlő folyadék nyomása a mérő előtt (Pa)
nyomáskülönbség a térfogatáram-mérő ki-bemenete között (Pa)
az átfolyt hőszállító folyadék térfogata (m3)
a pillanatnyi hőteljesítmény, (W; kW)
a működési hőmérséklettartomány pl. t = (5 ÷ 150) °C, amely tartományon belül kell,
hogy maradjon mind a t1, mind a t2 hőmérséklet
impulzusérték, az áramló térfogat egységhez tartozó impulzusszám (imp/l)
az impulzusszámláló által mutatott impulzusszám (M) és az impulzus-egyenérték (Z)
hányadosának egész része.

A segédparaméterek mért értékei kijelzésre kerülhetnek, az egyéb adatok feliratként
jelenhetnek meg.

4.

MEGHATÁROZÁSOK
A hőfogyasztásmérő a zártrendszerű fűtő vagy hűtő rendszerekben a hőfogyasztás mérésére
szolgál. A hőfogyasztásmérő a zárt rendszerben az előremenő és visszatérő ág
folyadékhőmérsékleteinek különbségéből és az átáramlott folyadék térfogatából határozza
meg a leadott hőenergiát.
A hőfogyasztásmérő három részegységből áll:

számítóegység,

átfolyásmérő,

hőmérséklet-érzékelő pár.
A hőfogyasztásmérő részegységeket jelvezetékek kötik össze egymással.

4.1

Teljes hőfogyasztásmérő
Teljes hőfogyasztásmérő részegységei (számítóegység, átfolyásmérő, hőmérséklet-érzékelő
pár) egymástól nem szétválaszthatóak. A hitelesítést a három részegység egybeszerelt
állapotában kell elvégezni.

4.2

Kompakt hőfogyasztásmérő
A kompakt hőfogyasztásmérő részegységeit (számítóegység, átfolyásmérő, hőmérsékletérzékelő pár), külön-külön is lehet vizsgálni, de a vizsgálatok bejezése után a részegységeket
egymástól szétválaszthatatlannak kell tekinteni.

4.3

Összetett hőfogyasztásmérő
Az összetett hőfogyasztásmérő részegységekből a telepítés helyszínén összerendelt
hőfogyasztásmérő.
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4.4

Számítóegység (részegység)
(korábbi és más megnevezései: adatfeldolgozó egység, integrátor)
A hőfogyasztásmérő azon részegysége, amely a hőcserélő rendszerben az előremenő és
visszatérő hőhordozó folyadék hőmérsékleteinek különbségéből (ΔT), az átáramlott
hőhordozó folyadék térfogatával vagy térfogatáramával arányos jelekből, a k hőtényező
figyelembevételével a leadott hőenergiát kiszámítja, időben összegzi (integrálja) és kijelzi.

4.5

Átfolyásmérő (részegység)
(korábbi és más megnevezései: térfogat-, illetve térfogatáram-mérő)
A hőfogyasztásmérő azon részegysége, amelyen a zárt fűtési rendszeren átáramló hőhordozó
folyadék átáramlik. Az átfolyásmérő a hőcserélőkör előremenő vagy visszatérő vezetékébe
van beépítve. Az átfolyásmérő olyan impulzuskimenettel rendelkezik, amely az átáramlott
térfogatnak vagy tömegnek, illetve térfogat- vagy tömegáramnak a függvénye.

4.6

Hőmérsékletérzékelő pár (részegység)
A hőfogyasztásmérő azon részegysége, amely a hőcserélőkör előremenő és visszatérő
vezetékében a hőhordozó folyadék hőmérsékletét méri. Védőtokba vagy közvetlen
bemerüléssel is szerelhető.

5.

MŰKÖDÉSI MÓD ÉS SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1

Teljes hőfogyasztásmérő
A teljes hőfogyasztásmérő az átáramló folyadék tömegének vagy térfogatának és hőmérséklet
különbségének mérésével meghatározza a hőhordozó közeg által leadott hőenergia nagyságát.
A működési mód és szerkezeti vizsgálatok leírását a hőfogyasztásmérő részegységekre
vonatkozó fejezeteiben az alábbiakban adjuk meg. A teljes fogyasztásmérők hitelesítését a
három részegység egybeszerelt állapotában kell elvégezni.

5.2

Kompakt hőfogyasztásmérő
A kompakt hőfogyasztásmérő csak abban különbözik az előző pontban tárgyalt teljes
hőfogyasztásmérőtől, hogy részegységeit (számítóegység, átfolyásmérő, hőmérséklet-érzékelő
pár), külön-külön is lehet hitelesíteni.

5.3

Az összetett hőfogyasztásmérő részegységei és ezek kombinációi
Az összetett hőfogyasztásmérő részegységek, illetve részegység kombinációk önálló
hitelesítési engedéllyel illetve típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkeznek. A részegységeket
a telepítés helyszínén kötik össze egymással.

5.3.1

Számítóegység
A számítóegység az összegzett hőenergiát mechanikus dobszámlálón és/vagy digitális
kijelzőn jelezheti ki. A digitális kijelzésű hőfogyasztásmérőkön – típustól függően – még
egyéb részparaméterek, üzemviteli és hibajelzések is kijelezhetők. Ugyanilyen célokra
szolgálnak az egyes típusokhoz segédkészülékként alkalmazható külön kiolvasó egységek.
A számítóegység energiaellátása lehet elemes vagy hálózati.
Hálózati üzemű hőfogyasztásmérő esetén az eszköznek védettnek kell lennie a hálózat
kimaradás, illetve a hálózati feszültség jelentős megváltozása ellen, vagy rendelkeznie kell
olyan funkcióval, amely a hálózati táplálás megváltozását, megszűnését visszakövethetővé
teszi. (Pl.: a megváltozásokat dátum szerint kijelzi)
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5.3.2

Átfolyásmérő
Az átfolyásmérőt a hozzátartozó számítóegység által meghatározottan az előremenő vagy a
visszatérő ágba kell a rajta jelölt áramlási iránynak megfelelően beépíteni.
Az átfolyásmérő (elektromos) kimenőjelét toldás, átalakítás, megszakítás nélküli jelvezetéken
vezetik a számítóegységhez.
Az átfolyásmérők működési elvei:

mechanikus (szárnykerekes) átfolyásmérők, amelyekben a vízáram radiális átömlésű
turbinát, szárnykereket hajt meg,

elektromágneses átfolyásmérő, amelyben a vezetőképes folyadék mágneses mezőn való
áthaladásával az áramlási sebességgel arányos feszültség indukálódik, és a folyadékban
keletkező feszültség érzékelésével történik a térfogatmérés,

ultrahangos átfolyásmérő, amely a csőben áramló víz sebességének az ultrahang
terjedési idejére gyakorolt változásával történik a térfogatmérés.

egyéb pl. lengősugaras áramlásmérő.
Az átfolyásmérők részei:

mérőház az átfolyásmérő háza biztosítja a csővezeték folytonosságát, magába foglalja a
mérőelemet és az impulzusadót.
Csatlakoztatás szerint lehetnek:
o
menetes,
o
karimás csatlakozású házak.

mérőelem, amely lehet:
o
A mechanikus átfolyásmérők mérőeleme lehet csőtengellyel párhuzamos
tengelyű, vagy csőtengelyre merőleges tengelyű turbina.
o
Az elektromágneses átfolyásmérő mérőeleme hengeres csőszakaszban elhelyezett,
kettős vasmag, gerjesztő tekercsek, két elektróda, burkoló fedél, elektromos
csatlakozások. A hengeres csőszakasz biztosítja a csővezetékbe csatlakoztatást,
anyaga nem mágnesezhető rozsdamentes acél. Belső hengeres felülete minden
esetben egy szigetelőanyaggal („béléscső anyaga”) van bevonva, hogy szigetelje
egymástól az elektródákat. A mért közeg legmagasabb megengedett hőmérséklete
a szigetelőanyagtól függ.
o
Az ultrahangos átfolyásmérő mérőeleme cső alakú keresztmetszetbe
párhuzamosan elhelyezett adó-vevő pár (tükör). Az áramlásmérő a mérőcsőben
áramló víz sebességét határozza meg az ultrahang áramlással egyező, illetve
ellentétes irányú terjedési idejének az eltéréséből. Nyugvó közeg esetén az
egymástól adott, állandó távolságokra lévő adó-vevő pár közötti utat az ultrahang
azonos idő alatt futja be.

impulzusadó (impulzuskimenet)
Az impulzusadó az átfolyásmérőnek az a része, amely a víz átáramlásának hatására
meghatározott térfogatonként egy érpáron villamos jelet hoz létre.
Az impulzusadó használata segédenergiát igényelhet, amelyet szolgáltathat elem,
hálózati saját tápellátás, vagy a hőfogyasztásmérő számítóegysége.
Az impulzusadó változatai:
o
Reed relé,
o
Hall elem,
o
az átfolyásmérő integráló elektronikája.
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5.3.3

Hőmérsékletérzékelő pár
A hőmérsékletérzékelő pár két, párba válogatott hőmérséklet-érzékelőből áll. Kétvezetékes
érzékelők esetében a kimenőjeleket toldás vagy megszakítás nélküli jelvezetéken vezetik a
számítóegységhez.
Az érzékelők három fő típusa:

ellenállás-hőmérő (általában Pt-100 vagy Pt-500 jelű);

(Ez a típus páronként cserélhető, csereszabatos is lehet.)

kvarchőmérő (oszcillátorral együtt hőmérséklettel arányos frekvenciát ad);

differenciál hőelem, vagy differenciál hőelemlánc.
(Ezek a típusok nem csereszabatosak, ezért fixen bekötöttnek kell lenni a
számítóegységbe.)

5.3.4

Számítóegység hőmérsékletérzékelő párral
A számítóegységbe az érzékelő párok fixen vannak bekötve, általában a vizsgálatokat is
egybeszerelten kell végezni. Ezt a részegység kombinációt a gyártók akkor alkalmazzák, ha
az érzékelők egyedi karakterisztikáit a számítóegységbe egyedileg programozzák be.

5.3.5

Számítóegység átfolyásmérővel
Az átfolyásmérőre van a számítóegység szerelve közvetlenül, vagy egy fixen bekötött,
bonthatatlan jelvezeték köti össze a két részegységet. Ezt a részegység kombinációt a gyártók
akkor alkalmazzák, ha az átfolyásmérő és a számítómű elektronikája egy áramköri panelon
van, közös az áramellátásuk és az átfolyásmérő működéséhez szükséges hőmérsékletmérést is
közös érzékelővel oldják meg. (Pl.: ultrahangos átfolyásmérő) Az elektronika 90 °C-nál
nagyobb hőmérsékleten nem üzemeltethető, ezért ha az átfolyásmérőre nagyobb üzemi
hőmérsékletet engednek meg, az elektronikát az átfolyásmérőről le kell választani, és az
átfolyásmérő mellett, pl. a falra szerelni.

5.3.6

Jelvezeték
A hőfogyasztásmérő részegységeket jelvezetékek kötik össze egymással.

A hőmérsékletérzékelők jelvezetéke.
A hőmérsékletérzékelőket a számítóművel összekötő jelvezeték érpár keresztmetszete,
hossza befolyásolhatja a mérési eredményeket, ezért ezek adatait a Hitelesítési Engedély
tartalmazza. A hőmérsékletérzékelő pár jelvezetékeinek hossza, érpárszáma és
keresztmetszete azonos kell, hogy legyen.
Platina ellenálláshőmérők esetén a jelvezeték két, vagy négyvezetékes kapcsolású lehet.

Átfolyásmérő jelvezetéke.
Az átfolyásmérőt a számítóművel összekötő jelvezeték gyártó által megadott adatait a
Hitelesítési Engedély tartalmazza.

5.4

Osztályozás a környezeti feltételek szerint
A hőfogyasztásmérők alkalmazásuk szerint a következő környezeti osztályok egyikébe, vagy
azok közül többe vannak besorolva:

5.4.1

Az „A” környezeti osztály (háztartási felhasználás, beltéri elhelyezés)
Jellemzői:

környezeti hőmérséklet (+5 ÷ 55) °C között,

alacsony szintű nedvesség igénybevétel,

szokványos villamos és elektromágneses igénybevétel,

alacsony szintű mechanikai igénybevétel.
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5.4.2

A „B” környezeti osztály (háztartási felhasználás, kültéri elhelyezés)
Jellemzői:

környezeti hőmérséklet (-25 ÷ +55) °C között,

szokványos nedvesség igénybevétel,

szokványos villamos és elektromágneses igénybevétel,

alacsony szintű mechanikai igénybevétel.

5.4.3

A „C” környezeti osztály (ipari felhasználások)
Jellemzői:

környezeti hőmérséklet (+5 ÷ 55) °C között,

szokványos nedvesség igénybevétel,

nagymértékű villamos és elektromágneses igénybevétel,

alacsony szintű mechanikai igénybevétel.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

A hőfogyasztásmérőn kötelezően elhelyezendő feliratok
A következő adatokat kell a házon olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetni:

a Típusvizsgálati tanúsítvány száma,

a gyártó, belföldi forgalmazó neve, vagy kereskedelmi megjelölése,

a típus, gyártási év és sorozatszám,

a hőmérséklet tartomány határai (θmin és θmax),

a hőmérsékletkülönbség határértékei (Δθmin és Δθmax),

a térfogatáram határértékei (qi, qp, qs),

az áramlásmérőt „előremenő”, vagy „visszatérő” ágba kell szerelni,

egy vagy több nyíl az áramlási irány megadására,

a névleges és a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás,

pontossági osztály,

környezeti osztály,

a hőhordozó, ha nem víz,

külső tápellátás esetén a működtető feszültség nagysága.

6.2

A hőfogyasztásmérő részegységein kötelezően elhelyezendő feliratok
A következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetni:

6.2.1

A számítóegységen kötelezően elhelyezendő feliratok

a Típusvizsgálati tanúsítvány száma,

a gyártó, belföldi forgalmazó neve, vagy kereskedelmi megjelölése,

a típus, gyártási év és sorozatszám,

a hőmérsékletérzékelő típusa (pl.: Pt 100, Pt 500),

a hőmérséklet tartomány határai (θmin és θmax),

a hőmérsékletkülönbség határértékei (Δθmin és Δθmax),

az áramlásmérő impulzus-egyenértéke,

az áramlásmérőt „előremenő”, vagy „visszatérő” ágba kell szerelni,

környezeti osztály,

a hőhordozó, ha nem víz

külső tápellátás esetén a működtető feszültség nagysága.
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6.2.2

Az átfolyásmérőn kötelezően elhelyezendő feliratok

a Típusvizsgálati tanúsítvány száma,

a gyártó, belföldi forgalmazó neve, vagy kereskedelmi megjelölése,

a típus, gyártási év és sorozatszám,

impulzus-egyenérték,

a hőmérséklet tartomány határai (θmin és θmax),

a térfogatáram határértékei (qi, qp, qs),

egy vagy több nyíl az áramlási irány megadására,

a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás,

pontossági osztály,

környezeti osztály,

a hőhordozó, ha nem víz,

külső tápellátás esetén a működtető feszültség nagysága.

6.2.3

A hőmérsékletérzékelő páron kötelezően elhelyezendő feliratok

a Típusvizsgálati tanúsítvány száma,

a gyártó, belföldi forgalmazó neve, vagy kereskedelmi megjelölése,

a típus, gyártási év és sorozatszám,

a hőmérsékletérzékelő típusa (pl.: Pt 100, Pt 500),

a hőmérséklet tartomány határai (tmin és tmax),

a hőmérsékletkülönbség határértékei (ΔTmin és ΔTmax),

a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás,

az „előremenő”, illetve a „visszatérő” vezetékbe épített érzékelők azonosítása.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK (HIBAHATÁROK)

7.1

Általános tudnivalók

7.1.1

Pontossági osztály
A hőfogyasztásmérők és átfolyásmérőik az alábbi három pontossági osztály egyikébe
tartoznak:

1. osztály,

2. osztály,

3. osztály.

7.1.2

Hibahatárok
A hőfogyasztásmérők legnagyobb megengedett hibái a hőmérsékletkülönbség és a
térfogatáram függvényében változó relatív hibaként a hőmennyiség értékére vonatkoztatva
vannak megadva.
A részegységek legnagyobb megengedett hibát a számítóegység és hőmérsékletérzékelő pár
esetén a hőmérsékletkülönbségből, az átfolyásmérő esetén pedig a térfogatáramból számoljuk.

7.1.3

Az E relatív hiba:
E % 

ahol
Xd
Xe

Xd  Xe
* 100
Xe

a vizsgált készülék kijelzett értéke,
az etalon érték
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7.2

A hibahatárok értékei

7.2.1

A teljes hőfogyasztásmérő hibahatárai
A teljes hőfogyasztásmérő megengedett legnagyobb hibája a részegységekre megengedett
legnagyobb hibák összege.

osztály: E [%] = ± (2 + 4*ΔTmin / ΔT + 0,01*qp/q)

osztály: E [%] = ± (3 + 4*ΔTmin / ΔT + 0,02*qp/q)

osztály: E [%] = ± (4 + 4*ΔTmin / ΔT + 0,05*qp/q)

7.2.2

A részegységek hibahatárai

7.2.2.1 A számítómű hibahatára
Ec [%] = ± (0,5 + ΔTmin / ΔT)
7.2.2.2 A hőmérsékletérzékelő pár hibahatára
Et [%] = ± (0,5 + 3*ΔTmin / ΔT)
A hőmérséklet és a hőmérsékletérzékelő pár egyes érzékelőinek ellenállása közti
függvénykapcsolat legfeljebb 2 K értékkel térhet el az MSZ EN 60751:2009 szerinti képlet
értékeitől (az A, B és C állandók szabványos értékeinek alkalmazása mellett)
Az ipari hőfogyasztásmérőkhöz alkalmazott hőmérsékletérzékelők hibahatárát az Egyedi
Hitelesítési Engedély tartalmazza. A hibahatár megadása az adott helyszínre vonatkozó
kérelemben szereplő műszaki dokumentáció alapján kerül meghatározásra. Az ipari
hőfogyasztásmérő hőmérsékletmérő körének (érzékelők, csatlakozási mód, jelvezetékek
hossza) eredő hibája nem haladhatja meg a hőmérsékletérzékelő párra vonatkozó hibahatárt.
7.2.2.3 Az átfolyásmérő hibahatára

osztály: Ef [%] = ± (1 + 0,01*qp/q), de nem több, mint ± 3,5 %

osztály: Ef [%] = ± (2 + 0,02*qp/q), de nem több, mint ± 5 %

osztály: Ef [%] = ± (3 + 0,05*qp/q), de nem több, mint ± 5 %
Megjegyzés:
Az impulzusadó alapján történő hibaszámítás
Az impulzusszámlálóról a mérés elején, illetve a végén leolvasott értékből kell kiszámítani az
átfolyásmérő hibáját.
Az impulzusadó által adott impulzusszám (M) és az impulzus-egyenérték (Z) hányadosából
számítható a mérőn átfolyt vízmennyiség.
7.2.2.4 A kombinált részegységek hibahatára
A részegységek kombinációja esetén a legnagyobb megengedett hiba az egyes részegységek
megengedett legnagyobb hibájának összege.
7.2.3

Az összetett hőfogyasztásmérő hibahatára
Az összetett hőfogyasztásmérő esetén a legnagyobb megengedett hiba nem haladhatja meg a
három részegység (számítómű, hőmérséklet-érzékelő pár, átfolyásmérő) megengedett
legnagyobb hibájának számtani összegét.

Készítette: Magyarlaki Tibor
Ellenőrizte: Mónus Ferenc
5. kiadás
Készült: 2014. 04. 17.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

12[24] oldal
2014.05.14.

HE 51-2014
HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK
8.

A HITELESÍTÉS ELJÁRÁSRENDJE
A kérelmek fogadása, a számlázás, a hitelesítés végrehajtása, a lezáró jelek használata a ME720-05 MET jelű, „Mérőeszközök nemzeti hitelesítése” című vagy az ME-720-06 MET jelű,
„EK Megfelelőség tanúsítás F és F1 modul” című minőségirányítási eljárás szerint történik.

8.1.

Minden darabos hitelesítés
A hőfogyasztásmérő részegységek minden darabos hitelesítését ezen előírás 9. pontjában
leírtak szerint kell végrehajtani.

8.2

Mintavételes hitelesítés
A mintavételes hitelesítést a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet F moduljának alkalmazása esetén
lehet elvégezni.
A mintavételes hitelesítéssel kapcsolatos fogalmak meghatározása a HE 19/5-2011 hitelesítési
előírásban (a továbbiakban: HE 19/5) található.
A tétel nagyságának megfelelő mintanagyság meghatározása és a mérési eredmények
értékelése a mintavételi eljárásra vonatkozó ISO 2859-1:2008 szabvány alapján történik.
A mintamérőkön a jelen előírás 9. pontjában leírt hitelesítési eljárást kell végrehajtani. Ha az
említett szabvány szerint elvégzett kiértékelés alapján a minta megfelel, a tétel minden
darabja (a nem megfelelő(k) kivételével) hiteles, ha a minta nem megfelelő minősítést kap, a
tétel minden egyes darabja (a megfelelt(ek) kivételével) nem megfelelő.

9.

HITELESÍTÉS

9.1

A hőfogyasztásmérők és részegységek hitelesítéséhez alkalmazható etalonok
A hőfogyasztásmérők és részegységek hitelesítéséhez alkalmazható etalonok
méréstartományát, megengedett bizonytalanságát a hitelesítendő műszerek típusa alapján kell
meghatározni. (típusfüggő) Az etalonok, mérési módszerek mérési bizonytalansága nem
haladhatja meg a vizsgált eszköz hibahatárainak (legnagyobb megengedett hiba) 1/5-ét.
A hitelesítési eljárásához használt mérőeszközök adatait a Hitelesítő Laboratórium
dokumentációja tartalmazza.

9.2

A hitelesítés eszközei
Az alábbi mérőeszközök a (0 ÷ 180) °C hőmérséklettartományú, (2 ÷ 180) K
hőmérsékletkülönbség tartományú (0,6 ÷ 400) m3/h névleges térfogatáramú
hőfogyasztásmérők hitelesítéséhez szükségesek.
A hőfogyasztásmérők hitelesítési kötelezettsége csak a fűtési célú készülékekre terjed ki, de
az alábbiakban, tájékozató jelleggel – záró jelben és dőlt karakterekkel – feltüntetjük a hűtési
célú készülékekkel szemben a vonatkozó szabványban rögzített értékeket is.
Hőfogyasztásmérőket hitelesíteni azonban csak fűtési célú felhasználásra lehet!

9.2.1

A teljes hőfogyasztásmérő hitelesítéséhez

Az átfolyásmérő hitelesítő berendezés fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén (50 ± 5) °C
(hűtési célú hőfogyasztásmérő esetén (15 ± 5) °C) hőmérsékletű víz előállítására
alkalmas. A berendezés mérési bizonytalansága az etalon, a térfogatáram beállító
egység bizonytalanságából, a hőmérséklet, a környezeti feltételek mérési
bizonytalanságából számítva nem haladhatja meg a hitelesítendő átfolyásmérők
hitelesítési hibahatárának 1/5 részét, azaz hber ≤ ± 0,4 %.
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Két szabályozott hőmérsékletű fürdő, (0 ÷ 150) °C tartomány, 0,01 °C
bizonytalansággal,
Fürdőkhöz hőmérők min 0,1 °C felbontással, 0,1 °C kalibrálási bizonytalansággal,
Hőmérsékletkülönbség mérő célműszer, (3 ÷ 150) °C tartomány, 0,01 °C felbontással, a
kalibrálási bizonytalansága max. = 1/5*[± (0,5 + 3ΔTmin / ΔT)],
A vizsgált teljes hőfogyasztásmérő típusától függően impulzusszámláló, optocsatoló,
számítógépes kiértékelés, 1 * 10-6 kalibrálási bizonytalansággal.

9.2.2

A számítómű hitelesítéséhez
 A hőmérsékletérzékelők szimulálására két ellenállás dekád, vagy hőmérsékletkülönbség
szimuláló célműszer, (100 ÷ 1.000) Ω tartomány, 0,001 Ω felbontással, 0,01%
kalibrálási bizonytalansággal,
 Programozható (burst) impulzusgenerátor, f = legalább (0 ÷ 10) kHz, U = ± (0 ÷ 5) V,
 Impulzusszámláló, vagy optocsatoló, számítógépes kiértékelés. 1 * 10 -6 kalibrálási
bizonytalansággal.

9.2.3

A hőmérsékletérzékelő párok hitelesítéséhez
 Három szabályozott hőmérsékletű fürdő, (0 ÷ 150) °C tartomány, 0,01 °C
bizonytalansággal,
 Fürdőkhöz hőmérők min 0,1 °C felbontással, 0,1 °C kalibrálási bizonytalansággal,
 Két etalon ellenállás-hőmérő (0 ÷ 150) °C tartományban, 0,01 °C kalibrálási
bizonytalansággal,
 Ellenállásmérő műszer, (100 ÷ 1.000) Ω tartomány, 0,001 Ω felbontással 0,01 %
kalibrálási bizonytalansággal,
 számítógépes kiértékelés.

9.2.4

Az impulzusadóval ellátott átfolyásmérő hitelesítéséhez
 Az átfolyásmérő hitelesítő berendezés fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén (50 ± 5) °C
(hűtési célú hőfogyasztásmérő esetén (15 ± 5) °C) hőmérsékletű víz előállítására
alkalmas. A berendezés mérési bizonytalansága az etalon, a térfogatáram beállító
egység bizonytalanságából, a hőmérséklet, a környezeti feltételek mérési
bizonytalanságából számítva nem haladhatja meg a hitelesítendő átfolyásmérők
hitelesítési hibahatárának 1/5 részét, azaz hber ≤ ± 0,4 %.
 Impulzusszámláló, vagy optocsatoló, számítógépes kiértékelés. 1 * 10-6
bizonytalansággal.

9.2.5

A számítómű és hőmérséklet-érzékelő párból álló részegység hitelesítéséhez

A hőmérsékletérzékelők szimulálására két ellenállás dekád, vagy hőmérsékletkülönbség
szimuláló célműszer, (100 ÷ 1.000) Ω tartomány, 0,001 Ω felbontással 0,01 %
kalibrálási bizonytalansággal,

Programozható (burst) impulzusgenerátor, f = legalább (0 ÷ 10) kHz, U = ± (0 ÷ 5) V,

Hőmérsékletkülönbség mérő célműszer, (2 ÷ 150) °C tartomány, 0,01 °C felbontással, a
kalibrálási bizonytalansága max. = 1/5*[± (0,5 + 3Δθmin / Δθ)],

Impulzusszámláló, vagy optocsatoló, számítógépes kiértékelés,

Három szabályozott hőmérsékletű fürdő, (0 ÷ 150) °C tartomány, 0,01 °C
bizonytalansággal,

Fürdőkhöz hőmérők min 0,1 °C felbontással, 0,1 °C kalibrálási bizonytalansággal,
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Két etalon ellenálláshőmérő (0 ÷ 150) °C tartományban, 0,01 °C kalibrálási
bizonytalansággal,
Ellenállásmérő műszer, (100 ÷ 1.000) Ω tartomány, 0,001 Ω felbontással 0,01 %
kalibrálási bizonytalansággal.

9.3

A hitelesítés segédeszközei

Mérőszalag a hőmérsékletérzékelők jelvezeték hosszának ellenőrzésére,

Helyiség hőmérő,

PC, Word, Excel program,

MSZ EN 60751 ellenállás-hőmérő szabvány,

MSZ EN 1434-1 szabvány melléklete a k tényező számításához, vagy táblázatok a
„Wärmekoeffizienten für Wasser”, Dr. D. Stuck, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven,
1986 könyvből,

Szigetelési ellenállásmérő, min 100 MΩ méréshatár, 5 % bizonytalansággal,

Mérőhely átkapcsoló.

9.4

A hitelesítési eljárás

9.4.1

Általános követelmények
A hőfogyasztásmérő hitelesítés méréstechnikai vizsgálatokat, valamint egy állapotvizsgálatot
foglal magában annak megállapítására, hogy a hőfogyasztásmérő megfelel-e a típusvizsgálati
tanúsítványnak és metrológiai tulajdonságai biztosítják-e a megengedett hibahatárok
betartását.
A hitelesítés helyei: a Területi Mérésügyi Hatóságok és a Metrológiai Hatóság által a
hitelesítésben való közreműködésre feljogosított Hitelesítő Laboratóriumok.
A hitelesítési eljárás három fő részből áll:

Első rész: a bemutatott mérőeszköz azonosítása, szemrevételezése, a hitelesíthetőség
vizsgálata.

Második rész: méréstechnikai vizsgálatok.

Harmadik rész: kiértékelés, lezárás, tanúsítás, bizonylatolás.

9.4.2

Hitelesíthetőség feltételei
A mérőeszköz működőképességét, szerkezeti elemeinek épségét kell megvizsgálni.
A szemrevételezés után a kötelező feliratokat kell ellenőrizni (6. fejezet), összehasonlítva a
hitelesítési engedélyben vagy a típusvizsgálati tanúsítványban megadott műszaki adatokkal és
feltételekkel.
A hőfogyasztásmérő, vagy részegységeinek tápellátását biztosító elem lejárati dátumát is
ellenőrizni kell. Az elem élettartam lejáratának dátuma meg kell, hogy haladja a hitelesítést
követő negyedik év december 31-ét.
A fenti feltételekben teljesülése esetén kezdhetők el a méréstechnikai vizsgálatok.

9.4.3

Méréstechnikai vizsgálatok
A hőfogyasztásmérőt, vagy részegységeit névleges üzemi körülmények között kell vizsgálni.
A mérési pontokat a hitelesítési engedélyben vagy a típusvizsgálati tanúsítvány adatai alapján
kell meghatározni.
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A mérési pontoknak – hőfogyasztásmérő, illetve részegységek mérési tartomány határaira, és
közepére kell esnie az alábbi részletezések szerint.
Az egyes mérési pontok mérés időtartamát, (mérési ciklust) a 7.2.3 pont (hőmérsékletérzékelő
pár) kivételével úgy kell megválasztani, hogy a vizsgált eszköz kijelzésének megváltozása
legalább 1000, qi mérése esetén legalább 200 legyen.
9.4.3.1 Teljes hőfogyasztásmérő
A teljes hőfogyasztásmérők hitelesítéséhez a méréseket a következő tartományokban kell
mérni:
fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén
a)
ΔTmin ≤ ΔT ≤ 1,2 ΔTmin
és
0,9qp ≤ q ≤ qp
b)
10 K ≤ ΔT ≤ 20 K
és
0,1qp ≤ q ≤ 0,11qp
c)
(ΔTmax – 5 K) ≤ ΔT ≤ ΔTmax és
qi ≤ q ≤ 1,1 qi,
(hűtési célú hőfogyasztásmérő esetén
a)
ΔTmin ≤ ΔT ≤ 1,2 ΔTmin
és
b)
(ΔTmax –5K) ≤ ΔT ≤ ΔTmax és

0,9qp ≤ q ≤ qp
qi ≤ q ≤ 1,1 qi).

A mérési eljárás menete:

Az átfolyásmérő hitelesítő padba befogjuk a vizsgálni kívánt teljes
hőfogyasztásmérőket, ügyelve az áramlási irányokra. A befogható maximális
darabszámot a hitelesítő pad kezelési utasítása tartalmazza. Egyszerre csak azonos
névleges térfogatáramú hőfogyasztásmérők vizsgálhatók.

A hőmérsékletérzékelőket behelyezzük a szabályozott hőmérsékletű fürdőkbe, ügyelve,
hogy az érzékelők a fürdőben teljesen bemerüljenek,

A vizsgált típus egyedi mérési pontjait tartalmazó utasítás szerint beállítjuk a hőhordozó
folyadék hőmérsékletét, névleges térfogatáramát, és az érzékelők szabályozott
hőmérsékletű fürdőinek hőmérsékletét,

A hőfogyasztásmérő kimenetét a vizsgált típus egyedi jegyzőkönyvében előírt módon
hitelesítési módba kapcsoljuk, (nagyfelbontás, impulzus kimenet)

A mérési jegyzőkönyvbe az általános adatokon kívül bejegyezzük az alábbi adatokat:
o
átfolyásmérő jellemzői, (qp, qi, qs)
o
hőmérséklettartomány,
o
hőmérsékletkülönbség tartomány,
o
hőmérséklet-érzékelők jelvezetékeinek hossza,
o
ha a típusvizsgálati tanúsítványban szerepel: átfolyásmérő jelvezetékének hossza.

A termikus egyensúly beállása után, a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovataiba
bejegyezzük:
o
Az etalon átfolyásmérő által mért térfogatáramot,
o
A hőmérsékletkülönbség mérő műszer által mért értéket,
o
A két szabályozott hőmérsékletű fürdő etalon hőmérőinek értékeit,
o
A vizsgált hőfogyasztásmérő által kijelzett értéket, mely az adott típus egyedi
leírása szerint lehet:

Nagyfelbontású saját kijelző

Impulzus kimenet,

Optocsatolós számítógépes kiolvasás
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A hőfogyasztásmérők integráló mérési ciklus idejét a hőfogyasztásmérő műszaki leírása
tartalmazza. A vizsgálati ciklus idejét úgy kell megválasztani, hogy a hőfogyasztásmérő
kijelzett értékének megváltozása,(mW, impulzus) minimum a legkisebb megváltozás
ezerszerese legyen.
A fenti mérést a többi előírt mérési ponton megismételjük.
Ha a kompakt hőfogyasztásmérő vizsgálata impulzus kimenetről, vagy optocsatolós
kimenetről történik, legalább egy vizsgálati pontban ellenőrizni kell a hőfogyasztásmérő
kijelzőjét is, a mérési jegyzőkönyvben előírt pontban.
A mérések befejezése után hőfogyasztásmérő kimenetét a vizsgált típus egyedi
jegyzőkönyvében előírt módon visszaállítjuk normál üzemmódba.
Az etalonok által mért és a hitelesítendő műszer által kijelzett értékek alapján a
számítógép Excel program segítségével kiszámítja az adott munkapontokban a
hőfogyasztásmérő által mért érték eltérését az etalonok által mért hőmennyiségtől.

9.4.3.2 Számítóegység
A számítóegységet a következő három hőmérsékletkülönbség tartományon belül kell mérni:
fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén
a)
ΔTmin ≤ ΔT ≤ 1,2 ΔTmin
b)
10 K ≤ ΔT ≤ 20 K
c)
(ΔTmax – 5 K) ≤ ΔT ≤ ΔTmax,
(hűtési célú hőfogyasztásmérő esetén
a)
ΔTmin ≤ ΔT ≤ 1,2 ΔTmin
b)
(ΔTmax – 5 K) ≤ ΔT ≤ ΔTmax).
A szimulált térfogatáram jel ne haladja meg a számítóműre engedélyezett legnagyobb értéket.
Ha a típusvizsgálati tanúsítvány nem ír elő mást, akkor a szimulált visszatérő hőmérséklet
fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén a (40 ÷ 70) °C közti tartományban (hűtési célú
hőfogyasztásmérő esetén pedig a (20 ± 5) °C tartományban) legyen.
A mérési eljárás menete:

A számítómű impulzusbemenetére csatlakoztatjuk az átfolyásmérő kimenetét szimuláló
impulzusadót,

A számítómű hőmérsékletérzékelő bemeneteire csatlakoztatjuk a hőmérsékleteket
szimuláló ellenállásokat,

A vizsgált típus egyedi mérési pontjait tartalmazó utasítás szerint beállítjuk a
térfogatáramot szimuláló impulzusadót, (impulzusszám, frekvencia)

A vizsgált típus egyedi mérési pontjait tartalmazó utasítás szerint beállítjuk az
ellenállásdekádokon a jegyzőkönyvben előírt előremenő, visszatérő ág hőmérsékletét
szimuláló ellenállás értékeket,

A számítómű kimenetét a gyártó által előírt módon hitelesítési módba kapcsoljuk,
(nagyfelbontás, impulzus kimenet)

A mérési jegyzőkönyvbe az általános adatokon kívül bejegyezzük az alábbi adatokat:
o
hőmérséklettartomány,
o
a hőmérsékletkülönbség tartomány,
o
impulzusszám.

Az impulzusadó indítása után, a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovataiba bejegyezzük:

Készítette: Magyarlaki Tibor
Ellenőrizte: Mónus Ferenc
5. kiadás
Készült: 2014. 04. 17.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

17[24] oldal
2014.05.14.

HE 51-2014
HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK
A vizsgált számítómű által kijelzett értéket, mely az adott típus egyedi leírása
szerint lehet:

Nagyfelbontású saját kijelző

Impulzus kimenet,

Optocsatolós számítógépes kiolvasás.
o
A két szimulált hőmérsékleti értéket,
o
Az átáramlott hőközlő folyadék mennyiségét szimuláló impulzus értéket.
A fenti mérést a többi előírt mérési pontokon megismételjük.
Ha a számítómű vizsgálata impulzus kimenetről, vagy optocsatolós kimenetről történik,
legalább egy vizsgálati pontban ellenőrizni kell a számítómű kijelzőjét is, a mérési
jegyzőkönyvben előírt pontban.
A mérések befejezése után hőfogyasztásmérő kimenetét a vizsgált típus egyedi
jegyzőkönyvében előírt módon visszaállítjuk normál üzemmódba.
Az etalonok által szimulált és a hitelesítendő műszer által kijelzett értékek alapján a
számítógép Excel program segítségével kiszámítja az adott munkapontokban a
számítómű által mért érték eltérését az etalonok által mért hőmennyiségtől.
(elektronikus mérési jegyzőkönyv).
o






9.4.3.3 Hőmérsékletérzékelő pár
A hőmérséklet-érzékelő pár egyes érzékelőit a védőtok használata nélkül kell vizsgálni. Ha a
hitelesítési engedély vagy a típusvizsgálati tanúsítvány más tartományt nem ad meg, az
érzékelő pár mindkét érzékelőjét ugyanabban a termosztatikusan szabályozott
folyadékfürdőben (ΔT = 0) kell vizsgálni, minden alább megadott hőmérséklettartományban:
fűtési célú hőfogyasztásmérő esetén:
a)
ha Tmin < 20 °C, akkor Tmin ≤ T ≤ (Tmin + 10 K),
ha Tmin ≥ 20 °C, akkor 35 °C ≤ T ≤ 45 °C,
b)
75 °C ≤ T ≤ 85 °C,
c)
(Tmax – 30 K) ≤ T ≤ Tmax
(hűtési célú hőfogyasztásmérő esetén:
a)
ha Tmin < 20 °C, akkor 0 ≤ T ≤ 10 °C,
b)
35 °C ≤ T ≤ 45 °C,
c)
75 °C ≤ T ≤ 85 °C).
A hőmérsékletérzékelők bemerülési mélysége ne legyen kisebb, mint az érzékelőre
megállapított legkisebb bemerülési mélység.
Az ellenállásmérések során a hőmérsékletérzékelőn átfolyó áramerősséget úgy kell
megválasztani, hogy a teljesítményveszteség ne haladja meg a 0,1 mW-ot.
A mért ellenállásértékeket be kell helyettesíteni a három egyenletből álló egyenletrendszer
egyikébe, hogy abból az MSZ EN 60751 szerint kiszámoljuk a hőmérsékletellenállás-egyenlet
három állandóját, és felrajzoljunk egy görbét ezek függvényében. Ezzel ismert a hőmérsékletérzékelő jelleggörbéje.
Az MSZ EN 60751 szabvány alapján meghatározott jelleggörbe értékeiből ki kell vonni a
mért értékek alapján meghatározott jelleggörbe értékeit, és a különbség nem haladhatja meg a
2 K-t.
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Egy további lépésben meg kell határozni a hőmérsékletérzékelő pár mérési eltérését a
legkedvezőtlenebb
feltételek
mellett
abban
a
hőmérséklettartományban
és
hőmérsékletkülönbség tartományban, melyet a hőfogyasztásmérő hőmérséklet-érzékelő párra
megadtak.
80 °C feletti visszatérő hőmérséklet esetén
hőmérsékletkülönbségeket kell figyelembe venni.

csak

a

10

K-nél

nagyobb

A fentebb leírtak szerint meghatározott mérési hibák nem haladhatják meg a 7.2.3 szakaszban
felsorolt hibahatárokat.
A mérési eljárás menete:

A vizsgált típus egyedi mérési pontjait tartalmazó utasítás szerint beállítjuk a
szabályozott hőmérsékletű fürdő, vagy fürdők hőmérsékletét,

A hőmérséklet-érzékelő pár mindkét érzékelőjét ugyanabba a termosztatikusan
szabályozott folyadékfürdőbe (ΔT = 0) helyezzük, ügyelve, hogy az érzékelők a
fürdőben teljesen bemerüljenek,

A hőmérsékletérzékelők jelvezetékeit az ellenállásmérő, vagy mérőhely átkapcsoló
bemenetére csatlakoztatjuk,

A mérési jegyzőkönyvbe az általános adatokon kívül bejegyezzük az alábbi adatokat:
o
hőmérséklettartomány,
o
hőmérsékletkülönbség tartomány,
o
hőmérsékletérzékelők jelvezetékeinek hossza,

A termikus egyensúly beállása után, a vizsgált műszernek megfelelő mérési
jegyzőkönyv megfelelő rovataiba bejegyezzük:
o
az érzékelő-pár ellenállásértékeit.
o
a szabályozott hőmérsékletű fürdő etalon hőmérő értékét.

A fenti mérést a többi előírt mérési pontokon megismételjük.

A mért ellenállásértékek alapján a számítógép Excel program segítségével kiszámítja az
egyes érzékelők jelleggörbéjét, eltérését a szabványos jelleggörbétől, és a két érzékelő
egymástól való eltérését. (elektronikus mérési jegyzőkönyv).
9.4.3.3.1 Szigetelési ellenállás
Az érzékelők jelvezetéke és a védőcső közötti ellenállást 10 V és 100 V közti
egyenfeszültséggel kell mérni 15 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten, valamint
legfeljebb 80 % relatív nedvességtartalom mellett. Az áramirányt fel kell cserélni. A
szigetelési ellenállás minden esetben legalább 100 MΩ legyen.
9.4.3.4 Számítóegység hőmérsékletérzékelő párral
A két egységből álló részegységet részegységenként a 9.4.3.2 és a 9.4.3.3 szakasz szerinti
tartományokban kell vizsgálni.
Kiegészítésül egy további mérést kell végezni, melynek során a hőmérséklet-érzékelő párt két
szabályozott hőmérsékletű fürdőbe kell meríteni. A fürdők hőmérsékletkülönbsége 3 K és 4 K
között legyen. Ha a Hitelesítési Engedély vagy a típusvizsgálati tanúsítvány nem ír elő mást,
akkor a visszatérő hőmérséklet a 40 °C és 70 °C közti tartományban legyen.
A szimulált térfogatáram jel ne haladja meg a számítóműre engedélyezett legnagyobb értéket.
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A mérési eljárás menete:

A számítómű kimenetét a részegységek vizsgálata után nem kell normál üzemmódra
visszakapcsolni,

A számítómű impulzusbemenetére csatlakoztatjuk az átfolyásmérő kimenetét szimuláló
impulzusadót,

A hőmérsékletérzékelőket behelyezzük a szabályozott hőmérsékletű fürdőkbe, ügyelve,
hogy az érzékelők a fürdőben teljesen bemerüljenek,

A vizsgált típus egyedi mérési pontjait tartalmazó utasítás szerint beállítjuk a
térfogatáramot szimuláló impulzusadót, (impulzusszám, frekvencia) és az érzékelők
szabályozott hőmérsékletű fürdőinek hőmérsékletét,

A termikus egyensúly beállása és az impulzusadó indítása után, a mérési jegyzőkönyv
megfelelő rovataiba bejegyezzük:
o
A vizsgált részegység számítóműve által kijelzett értéket,
o
A hőmérsékletkülönbség mérő műszer által mért értéket,
o
a két szabályozott hőmérsékletű fürdő etalon hőmérőinek értékét.

Ha a „számítóegység hőmérsékletérzékelő párral” részegység vizsgálata impulzus
kimenetről, vagy optocsatolós kimenetről történik, legalább egy vizsgálati pontban
ellenőrizni kell a hőfogyasztásmérő kijelzőjét is, a mérési jegyzőkönyvben előírt
pontban.

A mérések befejezése után a számítómű kimenetét a vizsgált típus egyedi
jegyzőkönyvében előírt módon visszaállítjuk normál üzemmódba.

Az etalonok által mért, a szimulált, valamint a hitelesítendő eszköz által kijelzett
értékek alapján a számítógép Excel program segítségével kiszámítja az adott
munkapontokban a „számítóegység hőmérsékletérzékelő párral” részegység által mért
érték eltérését az etalonok által szimulált hőmennyiségtől. (elektronikus mérési
jegyzőkönyv).

Elektronikus jegyzőkönyv hiányában a 3.1 pont képlet szerint kell számolni a
hőmennyiséget, a hibát pedig a 7.1.3 pont szerint.
Ha a számítóegység hőmérséklet-érzékelő párral részegységet szétválaszthatatlan
részegységként kell vizsgálni, akkor a vizsgálatokat a 9.4.3.2 szakasz szerinti
hőmérsékletkülönbség tartományokban kell végezni.
9.4.3.5 Átfolyásmérő
Az átfolyásmérőt típustól, működési elvtől, névleges átmérőtől függetlenül fűtési célú
hőfogyasztásmérők esetén (50 ± 5) °C (hűtési célú hőfogyasztásmérők esetén pedig (15 ± 5)
°C) vízhőmérsékleten, a következő három térfogatáram-tartományokban kell vizsgálni:
a)
qi  q  1,1 qi
b)
0,1 qp
 q  0,11 qp
c)
0,9 qp
 q  1,0 qp
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Az átfolyásmérők névleges átmérőhöz tartozó térfogatáram tartományait a különböző átfogási
tartományban az alábbi táblázat tartalmazza.
qp
m3/h
0,6
1,0
1,5
2,5
3,5
6
10
15
25
40
60
100
150
250
400

0,1 qp

Vizsgálandó minimális térfogatáramok az átfogási arányok függvényében

l/h

qp/qi=10

qp/qi=25

qp/qi=50

qp/qi=100

qp/qi=250

60
100
150
250
350
600
1000
1500
2500
4000
6000
10000
15000
25000
40000

60
100
150
250
350
600
1000
1500
2500
4000
6000
10000
15000
25000
40000

24
40
60
100
140
240
400
600
1000
1600
2400
4000
6000
10000
16000

12
20
30
50
70
120
200
300
500
800
1200
2000
3000
5000
8000

6
10
15
25
35
60
100
150
250
400
600
1000
1500
2500
4000

2,4
4
6
10
14
24
40
60
100
160
240
400
600
1000
1600

Névleges
átmérő
mm
15
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250

A mérési eljárás menete:

Az átfolyásmérőket hitelesítő padba befogjuk. Azonos típusú és méretű (névleges
terhelhetőségű) mérők akkor hitelesíthetők sorba kapcsolva, ha az utolsó mérő után a
túlnyomás elegendő a terhelésbeállító kivezérléséhez, és a mérők egymásra hatása
kisebb mértékű a mérők ismétlési hibájánál. Ettől eltérő esetben a hitelesítő berendezés
egyedi engedélye az irányadó.

A mérőket összekötő csövek belső átmérője legyen azonos a mérők beömlő nyílásának
(csatlakozásának) belső átmérőjével.

A hitelesítő berendezést ki kell levegőztetni, a kilevegőztetéshez kapcsolódó járatás
során kell elvégezni az etalonedények (tartályok) nedvesítését (mérleggel történő
hitelesítésnél nem kell nedvesíteni!), és a hitelesítéshez használandó térfogatáramok
előzetes beállítását.

Ezen műveletek után kell elvégezni a mérők pontosságának ellenőrzését, hibájának
meghatározását.

A méréshez a berendezés hitelesített etalonjait kell felhasználni, (térfogatméréses
módszernél a köböző tartályt, tömegméréses módszernél a mérleget vagy erőmérő cellát
és a mérlegtartályt)

A megfelelő csapokkal, fojtószervekkel be kell állítani a vizsgálandó térfogatáramot, és
az indikátoron ellenőrizni a beállított értéket, (pl. rotaméter úszó, indukciós mérő
kijelző stb.)

a vízáramlás állandósult állapotánál a köböző tartály hitelesített alappontjánál, illetve a
mérlegtartály tárázásával egy időben indítjuk a stopperórát, számítógéppel vezérelt
berendezésnél használható a rendszer (kijelzővel ellátott) belső időmérője,
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A mérési adagot úgy kell megválasztani, hogy az impulzuskimeneten legalább 1000 (qi
mérése esetén legalább 200 legyen) impulzust lehessen megszámlálni, vagy ha ez a
feltétel 180 másodpercnél rövidebb mérési időt eredményez, akkor a mérési idő
legalább 180 s legyen,
Az előírt mérési adag elérésénél (köböző tartály esetén a szint mutatócsőben emelkedő
vízoszlop megfelelő magasságánál, mérlegtartály esetében az adott vízmennyiség
kijelzésével egy időben) a stopperórát megállítjuk, majd a vízáramlást elzárjuk,
A mérési adag (etalon tömeg vagy etalon térfogat, a mérőberendezéstől függően)
beérkezése alatt mért impulzusszámokból a következő összefüggések adják a mérő
relatív hibáját az előírt terheléseken:
E% 

ahol
Vm
Ve

V m  Ve
*100%
Ve

a mérő által mért térfogat
a etalon térfogat.

Amennyiben az etalon adag tömege ismert, a korrigált etalon térfogat:
Ve 

ahol
me
ρ(tm)

me

 t m 

etalon tömeg,
a mért közeg sűrűsége a mérő hőmérsékletére átszámítva.

Az átfolyásmérő által mért térfogat számítása:
Vm 

ahol
I
Z

I
Z

a mérési idő alatt számlált impulzusszám,
az átfolyásmérő impulzus-egyenértéke.

Amennyiben a mérő hibája a mért terheléseken kisebb, mint a mérőn feltüntetett pontossági
osztályra előírt megengedett hibahatár, megfelelőnek minősítendő.
9.4.3.6 Kiértékelés
Ha a vizsgálatoknál a megállapított hiba a hibahatárokon kívül esik, akkor a mérést kétszer
meg kell ismételni.
Ebben az esetben a vizsgálateredménye „megfelelt”, ha:

a három mérési eredmény számtani átlaga és

a mérési eredmények közül legalább kettő a hibahatáron, vagy azon belül van.
Elektronikus mérési jegyzőkönyv használata esetén a mért eredmények alapján az
elektronikus jegyzőkönyv kiszámítja a hibát, és amennyiben az meghaladja az adott mérési
pontra megengedett hibahatárt, „nem felel meg” megjegyzést is kiírja.
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9.4.3.7 Védelem az illetéktelen beavatkozás ellen
A hőfogyasztásmérőnek, vagy részegységeinek rendelkezniük kell leplombálható, lezárható
védelmi berendezésekkel, úgy, hogy a lezárás után sem rendeltetésszerű beépítés előtt, sem
azután ne legyen lehetőség a hőfogyasztásmérő, vagy annak részegységeinek kinyitására,
eltávolítására, vagy megváltoztatására a mérő, vagy a lezárás nyilvánvaló sérülése nélkül.
A lezárandó helyeket, annak módját az adott típusú műszer a hitelesítési engedélyben vagy a
típusvizsgálati tanúsítványa tartalmazza.
9.4.3.8 Tanúsítás
A mennyiben a hőfogyasztásmérő, vagy részegység a hitelesítés követelményeinek megfelelt,
az adott típusra kiadott hitelesítési engedélyben vagy a típusvizsgálati tanúsítványban előírt
tanúsítási jelet, vagy jeleket kell a mérőeszközön elhelyezni. A hőfogyasztásmérő
hőérzékelőpár részegység jelvezetékeit kétvezetékes kivitel esetén a bekötési végektől (100 ÷
150) mm távolságra a jelvezeték hossz módosítás megakadályozására (kábelkötegelővel)
össze kell plombálni. A jelvezeték hosszát, a plomba számát a Hitelesítési Bizonyítványban is
fel kell tüntetni.
9.4.3.9 Mérési jegyzőkönyv
Az elvégzett vizsgálatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az ME 720-05MET
minőségirányítási eljárás szerint minimálisan a következő adatokat tartalmazza:

a hitelesítési engedély vagy a típusvizsgálati tanúsítvány száma,

ügyiratszám,

a hitelesítés tárgya és azonosítása (pl.: megnevezés, gyártó, gyártási szám stb.),

a hitelesítésre bemutató neve,

a hitelesítés helye,

a hitelesítés ideje,

a hitelesítés környezeti körülményei (pl. hőmérséklet, légnyomás, relatív páratartalom),

a hitelesítéshez használt etalon(ok) adatai (megnevezés, gyártó, gyártási szám,
hitelesítési, kalibrálási bizonyítványának száma, érvényességi ideje),

a hitelesítéshez használt egyéb mérőeszközök (pl. környezeti paramétereket mérők stb.)
adatai (megnevezés, gyártó, gyártási szám, hitelesítési, kalibrálási bizonyítványának
száma, érvényességi ideje),

mérési eredmények,

az értékelés,

a hitelesítést tanúsító és a lezáró jelek darabszáma és azonosítása,

a hitelesítő neve, egyéni száma (pl. gumibélyegző lenyomata) és aláírása.
A mérési eredményeket elektronikus formában kell archiválni, oly módon, hogy a mérők
hitelességének érvénye alatt, szükség esetén a mérő gyári száma lapján egyedi mérési
jegyzőkönyvet és a hitelesítési bizonyítványt vagy a típusvizsgálati tanúsítványt lehessen
kiállítani. Az adatbázisnak alkalmasnak kell lenni az esetleg szükséges statisztikai elemzések
elvégzésének lehetővé tételére.
9.4.3.10 Hitelesítési bizonyítvány (Megfelelőségi tanúsítvány)
Ha a mérőeszköz minden vizsgálatnak sikeresen megfelelt nemzeti hitelesítéskor hitelesítési
bizonyítványt kell kiállítani.
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Amennyiben az első hitelesítést a típusvizsgálati tanúsítvány (MID szerint) alapján végezték
el megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítani és a műszeren fel kell tüntetni a tanúsító szervezet
azonosító számát, vagy gondoskodni kell annak feltüntetéséről. A megfelelőnek minősített
hőfogyasztásmérő vagy részegység minden darabjához csak a megrendelő kérésére kell
megfelelőségi tanúsítványt kiállítani, egyébként tételenként egyetlen tanúsítvány is kiadható,
feltéve, hogy tanúsítvány egyértelműen azonosítja a vizsgált egyedeket.
9.4.3.11 A hitelesítés érvényessége
A teljes hőfogyasztásmérő hitelesítésének érvényességi időtartama a megfelelőségi
tanúsítványban megjelölt időpontig tart.
A részegységekből összetett hőfogyasztásmérő hitelesítésének érvényességi időtartama annak
a részegységnek a hitelesítési érvényességi idejével egyezik meg, amelyik a legkorábban
lejár. Ha ezt a részegységet újrahitelesítik, vagy kicserélik, az összetett hőfogyasztásmérő
hitelesítés érvényének következő időtartama annak a részegységnek a hitelesítési
érvényességi idejével egyezik meg, amelyik a legkorábban lejár. Az összetett
hőfogyasztásmérő új érvényes hitelesítés időtartam megállapítása a felelős szerv feladata.

10.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1

Hőfogyasztásmérő üzembe helyezése
A hőfogyasztásmérő, vagy részegységek helyszíni üzembe helyezés utáni ellenőrzése,
plombálása nem része a mérésügyi hitelesítésnek.
A hőfogyasztásmérő üzembe helyezésének minimális követelményeit az MSZ EN 14346:2007 szabvány tartalmazza.
Az összetett hőfogyasztásmérők esetében szem előtt kell tartani, hogy melegvízmérők akkor
sem tekinthetőek hőfogyasztásmérőnek, ha egyébként melegvízmérőként érvényes hitelesítési
engedéllyel és hitelesítéssel rendelkeznek.
A kétvezetékes hőmérsékletérzékelők csatlakozóvezetékeinek hossza nem térhet el a
hitelesítési engedélyben megadott hossztól, azokat nem lehet sem megrövidíteni sem toldással
meghosszabbítani.
Az átfolyásmérő beépítésekor a mérőeszközt megelőző és követő egyenes csőszakasz előírt
hosszát be kell tartani.
A helyszíni szerelés befejezése után a vezeték csatlakozási pontokat utólagos megbontásuk
megelőzésére azonosítható szervizbélyegzőkkel kell lezárni.

Készítette: Magyarlaki Tibor
Ellenőrizte: Mónus Ferenc
5. kiadás
Készült: 2014. 04. 17.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Kis Ágnes
Nyomtatás kelte:

24[24] oldal
2014.05.14.

