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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

1.1

Hatály
Jelen Hitelesítési Előírás hatálya a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet („a mérőeszközökre
vonatkozó egyedi előírásokról”) alapján újonnan gyártott, EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal
rendelkező lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású, az 50 Hz-es hálózatokra
600 V feszültségig tervezett, hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők
hitelesítésére, valamint a fenti rendelet alapján forgalomba hozott vagy üzembe helyezett
hatásos energiát mérő villamos fogyasztásmérők időszakos és javítás utáni hitelesítésére
terjed ki. A hitelesítési előírás nem vonatkozik hordozható fogyasztásmérőkre, a
fogyasztásmérő számlálóművének adatátviteli csatolóira, hitelesítő fogyasztásmérőkre,
mérőtranszformátorokra.

1.2

Jogszabályi felhatalmazás
Ezt a hitelesítési előírást a 1991. évi XLV. törvény 4. §. (1) bekezdése, 10. §-a, illetve a
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. §-a és 9. §-a alapján adta ki az MKEH.

1.3

Referenciák
Ebben a hitelesítési előírásban leírt hitelesítési eljárás és annak következményei összhangban
vannak a következő kiadványokkal:
•
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról.
•
MSZ EN 50470-1:2006 „Electricity metering equipment (a.c.) Part 1: General
requirements, tests and test conditions – Metering equipment (class indexes A, B and C)
•
MSZ EN 50470-2:2006 „Electricity metering equipment (a.c.) Part 2: Particular
requirements – Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
•
MSZ EN 50470-3:2006 „Electricity metering equipment (a.c.) Part 3: Particular
requirements – Static meters for active energy (class indexes A, B and C).

1.4

Módosítás
A későbbiekben előforduló érdemi módosítások a jelen hitelesítési előírás újrakiadását teszik
szükségessé. A módosított hitelesítési előírást az MKEH honlapján (http://www.mkeh.gov.hu)
meg kell jelentetni.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

2.1

Fizikai mennyiségek
A jelen előírásban használt fizikai mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat
A mennyiség
SI egységének
Megnevezése
jele

Megnevezése

jele

Aktív villamos
teljesítmény

P

Watt

W

Aktív villamos
energia

W

Joule

J

S

Voltamper

VA

T
F
L
λ

másodperc
newton
méter
–

s
N
m
–

Látszólagos villamos
energia
Idő
Erő
Hosszúság
Teljesítmény-tényező
2.2

További törvényes mértékegységeinek
Megnevezése
jele
kilowatt
kW
megawatt
MW
wattóra
Wh
kilowattóra
kWh
megawattóra
MWh
kilowoltamper
kWA
megawattamper
MWA
óra
h
–
–
–
–
–
–

Mennyiségi összefüggések
1 J = 1 Nm
1 Wh = 3600 J
1 MWh = 1 000 kWh = 106 Wh = 3,6 * 109 Ws

2.3

Egyéb jelölések
Zárójelben a mértékegység.
S
látszólagos teljesítmény (VA, kVA, MVA)
Ph hatásos teljesítmény (W, kW, MW),
Wh hatásos energia (Wh, kWh, MWh)
u(t) a feszültség pillanatnyi értéke (V)
i(t) az áram pillanatnyi értéke (A)
U
a feszültség effektív értéke (V)
I
az áram effektív értéke (A)
φ
az áram és a feszültség közötti fáziseltérés (°)
k, k’ arányossági tényező (skalár)
n
az elektromechanikus fogyasztásmérők tárcsájának fordulatszáma (skalár)
f
a fogyasztásmérő kimeneti impulzusainak frekvenciája (Hz, kHz)
i
a fogyasztásmérő impulzuskimenetén megjelenő impulzuzsok száma (skalár)

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Fogyasztásmérő
A villamos energiát a villamos teljesítmény időbeni integrálásával mérő eszköz.

3.2

Elektromechanikus fogyasztásmérő
Fogyasztásmérő, amelyben a rögzített tekercsekben folyó áramok és a vezető anyagú mozgó
alkatrészben (általában tárcsában) keltett áramok egymásra hatásának eredményeként a
mozgó elem a mért energiával arányos mozgást végez.
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3.3

Elektronikus fogyasztásmérő
Olyan fogyasztásmérő, ahol az energiával arányos kimeneti értéket félvezető (elektronikus)
elemek alkalmazásával állítják elő a mérendő feszültségből és áramból.

3.4

Hatásos teljesítmény
Periodikus jelalaknál, a teljesítmény p pillanatnyi értékének a T periódusidőre vonatkozó
integráljának átlagértéke.
T
1
P = ∫ pdt
T 0

3.5

Hatásos energia
Az aktív teljesítmény időbeli integráltja
T

T

0

0

E(T)= ∫ p(t )d (t ) = ∫ u (t ) * i(t )d (t )
Az aktív energiát mérő, elektromechanikus fogyasztásmérők tárcsájának percenkénti
fordulatszáma (n) arányos a
Ph = U*I*cosφ
hatásos teljesítménnyel, t idő alatt megtett fordulatainak száma pedig a hatásos villamos
energiával:
t

t

0

0

Wh = ∫ Ph (t )dt = k ' ∑ n

Az aktív energiát mérő, elektronikus fogyasztásmérő kimenő impulzusainak frekvenciája (f)
arányos a rákapcsolt hatásos villamos teljesítménnyel:
Ph = U*I*cosφ = k*f
A t idő alatt összegzett impulzusok száma pedig a fogyasztott hatásos villamos energiával
arányos:
t

t

0

o

Wh = ∫ Ph (t )dt = k ' ∑ i

4.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Az alábbiakban ismertetett fogalmak meghatározásai összhangban vannak az 1.3 pontban
felsorolt szabványokkal.

4.1

Látszólagos teljesítmény
Kétvezetékes elem vagy áramkör esetén a két vezeték közötti feszültség valódi effektív
értékének és az elemen, illetve áramkörön átfolyó áramnak a szorzata: S = U*I.
Szinuszos jelalaknál a látszólagos teljesítmény a komplex teljesítmény képzetes része.

4.2

Teljesítmény-tényező
Periodikus jelalakok esetén, a hatásos teljesítmény abszolút értékének és a látszólagos
P
teljesítménynek a hányadosa: λ = .
S
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4.3

Mérőelem
A fogyasztásmérő azon része(i), amely(ek) az energiával arányos kimeneti értéket
létrehozza(ák).

4.4

Vizsgáló kimeneti eszköz
A mérő hibájának meghatározásához használható eszköz (pl. tárcsajel, optikai impulzuskimenet, frekvencia-kimenet).

4.5

Optikai vizsgáló kimenet
Impulzuskimenet, amely a mért energiával arányos számú optikai impulzust ad ki, a mérő
vizsgálatához használható.

4.6

Elektromos vizsgáló kimenet
Impulzuskimenet, amely a mért energiával arányos számú elektronikus impulzust ad ki, a
mérő vizsgálatához használható.

4.7

Memória
Digitális információt tároló alkatrész.

4.8

Kijelző
Egy vagy több memória tartalmának kijelzésére szolgáló eszköz.

4.9

Számlálómű
Elektromechanikus vagy elektronikus készülék, amely memóriát és kijelzőt tartalmaz, tárolja
és megjeleníti a mért energiaértékre vonatkozó információt.

4.10

Áram-kör
A fogyasztásmérő azon belső csatlakozási pontjai és a mérőrendszer azon része, amelyen
átfolyik annak az áramkörnek az árama, amelybe a fogyasztásmérő csatlakoztatva van.

4.11

Feszültség-kör
A fogyasztásmérő azon belső csatlakozási pontjai és a mérőrendszer, valamint, elektronikus
fogyasztásmérő esetén a tápegység azon része, amelyet annak az áramkörnek a feszültsége
táplál, amelybe a fogyasztásmérő csatlakoztatva van.

4.12

Kiegészítő eszköz
A mérőn belülre szerelt, az alap metrológiai funkciótól eltérő feladatot végrehajtó eszköz, pl.
tarifa-vezérlő, adat ki-bemeneti egység.

4.13

Segéd-áramkör
A mérőházon belül elhelyezkedő tartozék elemei (pl. lámpák, kontaktusok) és csatlakozásai,
amelyek egy külső eszközhöz, például órához, reléhez, impulzusszámlálóhoz
csatlakoztathatók.

4.14

Mérőállandó
Elektromechanikus mérőknél a fogyasztásmérő által mért energia és a forgórész ennek
megfelelő fordulatainak száma közötti viszonyt kifejező érték (fordulat/kWh, vagy
kWh/fordulat).
Elektronikus mérőknél a fogyasztásmérő által mért energia és a vizsgáló kimenet ezzel
arányos értéke közötti viszonyt kifejező érték (impulzus/kWh, vagy kWh/impulzus).
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4.15

Mérendő mennyiség
A mérés tárgyát képező konkrét mennyiség.

4.16

Áram (I)
A fogyasztásmérőn átfolyó áram.

4.17

Induló-áram (Ist)
I azon legalacsonyabb, a gyártó által megadott értéke, amelynél (egységnyi
teljesítménytényező mellett) a fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terhelésnél) a
hatásos villamos energiát méri.

4.18

Legkisebb áram (Imin)
Az a legkisebb áramérték, amely felett a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett
hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belül van.

4.19

Átmeneti áram (Itr)
I azon értéke, amely felett a hiba a fogyasztásmérő pontossági osztályának megfelelő
legnagyobb megengedett hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belül van.

4.20

Referencia áram (Iref)
Közvetlen csatlakozású fogyasztásmérőnél az átmeneti áram 10-szerese.

4.21

Névleges áram (In)
Az a névleges referencia-áramerősség, amelyre az áramváltóval működtetett fogyasztásmérőt
tervezték.

4.22

Legnagyobb áram (Imax)
I legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán belül
van.

4.23

Feszültség (U)
Azon áramkör feszültsége, amelyhez a fogyasztásmérő csatlakoztatva van.

4.24

Referencia feszültség (Un)
Az a feszültségérték, amelynél a fogyasztásmérő lényeges jellemzői rögzítve vannak.

4.25

Frekvencia (f)
A mérőhöz csatlakozó áramkör frekvenciája.

4.26

Referencia frekvencia
Az a frekvencia érték, amelynél a fogyasztásmérő lényeges jellemzői rögzítve vannak.

4.27

Mérési tartomány
A mért mennyiség két értéke által meghatározott tartomány, amin belül a fogyasztásmérő
hibája specifikált. Egy készüléknek több mérési tartománya is lehet.

4.28

Osztálypontosság
Megjelölés, mely meghatározza:
•
a relatív hibahatárokat a referencia feltételek mellett, a befolyásoló mennyiségek által
okozott járulékos hibák határait és a fogyasztásmérő működési tartományán belül
megengedhető legnagyobb hiba értékét,
•
tartós zavarok által okozott kritikus határértékeket.
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4.29

Relatív hibahatár

(a mérő által mért energia − az energia valódi értéke)
⋅100[%]
az energia valódi értéke
A valódi érték etalonra visszavezetett, mérési bizonytalansággal együtt megadott érték.
relatív hiba =

4.30

Alaphiba
A referencia feltételek mellett meghatározott hiba.

4.31

Befolyásoló mennyiség által okozott járulékos hiba
A hibának az alaphibától való eltérése (százalékban), ha csak egyetlen befolyásoló mennyiség
értéke változik a referencia értékhez képest.

4.32

Hőmérséklet-tartományok
A szabványokban definiált működési hőmérséklet-határok a következők:
•
alsó határok: 5 °C, - 10 °C, - 25 °C és - 40 °C
•
felső határok: 30 °C, 40 °C és 55 °C

4.33

Eredő hiba
Relatív hiba, az alaphibából és a befolyásoló mennyiségek által okozott járulékos hibából
számított hiba:
he = hI2 + hT2 + hU2 + h 2f , ahol

he=f1(I,T,U,F,cosφ): az eredő hiba egy adott terhelőáramnál,
hI=f2(I,cosφ): az alaphiba,
hT=f3(T,I,cosφ): a környezeti hőmérsékletváltozásból eredő járulékos hiba,
hU=f4(I,cosφ): a feszültségváltozásból eredő járulékos hiba,
hf=f5(I,cosφ): a frekvenciaváltozásból eredő járulékos hiba.
Ha a fogyasztásmérő több hőmérséklet-tartományban működik, akkor az eredő hibát minden
egyes tartományra külön kell meghatározni.
4.34

Legnagyobb megengedett hiba
A szabvány által megengedett legnagyobb összetett hiba.

4.35

Befolyásoló mennyiség
A mérendő mennyiségtől különböző olyan mennyiség, amely hatással van a mérési
eredményre.

4.36

Referencia feltételek
Az alaphiba meghatározásában szerepet játszó befolyásoló mennyiségek és működési
jellemzők összessége, beleértve a referencia értékeket, és azok megengedett tartományait.

4.37

Névleges működési feltételek (tartomány)
A működési jellemzők és a befolyásoló mennyiségek azon tartományai, ahol a
fogyasztásmérőre vonatkozó hibákat specifikálják, illetve meghatározzák.

4.38

Zavar
A befolyásoló mennyiség értéke a szabványban meghatározott tartományon belül, de a
névleges működési tartományon kívül van. A befolyásoló mennyiség zavar akkor is, ha a arra
a befolyásoló mennyiségre a névleges működési feltételek nem specifikáltak.
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4.39

Referencia hőmérséklet
A környezeti hőmérséklet referencia feltételekben előírt értéke.

4.40

Hőmérsékleti állandó
A százalékos hiba megváltozásának és a megváltozást okozó hőmérséklet-változásnak az
aránya (mértékegysége: %/K).

4.41

Szabályos mérési helyzet
A fogyasztásmérőnek a gyártó által előírt helyzete normál méréseknél.

4.42

Harmonikus összetevő
A periodikus mennyiség Fourier-sorában az 1-nél magasabb rendű komponens.

4.43

Teljes harmonikus torzítás, torzítási tényező
Váltakozó mennyiség harmonikus tartalma négyzetes közepének és a mennyiség négyzetes
közepének hányadosa.

4.44

Minősítéses vizsgálat
Olyan vizsgálat, ahol az ellenőrzött jellemző nem számszerűsíthető, vagy nem szükséges
számszerűsíteni. A vizsgálatnak kétféle eredménye lehet: „megfelelt” – „nem felelt meg”.

4.45

Szimmetrikus terhelés
Többfázisú fogyasztásmérő esetén értelmezett, a fogyasztásmérő minden fázisban terhelve
van.

4.46

Aszimmetrikus terhelés
Többfázisú fogyasztásmérő esetén értelmezett, a fogyasztásmérő egy fázisban van terhelve,
mind a három feszültség-kör bekapcsolt állapota mellett.

5.

A HITELESÍTÉS ELJÁRÁSRENDJE
A kérelem fogadása, a számlázás, a hitelesítés végrehajtása, a lezáró jelek kiválasztása és
használatuk az MKEH Minőségügyi kézikönyve szerint történik.

5.1

Minden darabos hitelesítés
Ezen előírás 6. pontja szerint kell végrehajtani.

5.2

Mintavételes hitelesítés
F modul esetén alkalmazható.

A mintavételes hitelesítéssel kapcsolatos fogalmak meghatározása a HE 19/3-2005 hitelesítési
előírásban (a továbbiakban: HE 19/3) található.
A tétel nagyságának megfelelő mintanagyságot a HE 19/3 2. táblázata határozza meg, a
mérési eredmények értékelése a HE 19/3 3. táblázata alapján történik. Első hitelesítésnél
tartalékmérőket értelemszerűen nem kell kiválasztani, a tartalékmérővel történő
helyettesítésnek a HE 6.3 pontjában felsorolt esetleges okainak egyike sem léphet fel.
A mintamérőkön a jelen előírás 6. pontjában leírt hitelesítési eljárást kell végrehajtani, ha a
HE 19/3 6.5 pontja 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.
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6.

A HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS

6.1

A hitelesítés helye
Villamos fogyasztásmérő hitelesítése az MKEH laboratóriumaiban, az MKEH által
engedélyezett Hitelesítő Laboratóriumokban, külön engedély esetén valamely más szervezet
laboratóriumában történhet, kizárólag olyan, az MKEH által hitelesítő berendezéssé
nyilvánított, érvényes kalibrációval rendelkező eszközzel, amelynek a hitelesítő berendezéssé
nyilvánító határozatában ezen hitelesítési előírás szerinti hitelesítés engedélyezve van.

6.2

A típusra vonatkozó követelmény
A fogyasztásmérő típusnak érvényes EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

6.3

A hitelesítés menete

6.3.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
•
A hitelesítőnek meg kell győződnie arról, hogy a hitelesítésre bemutatott mérők minden
tekintetben megegyeznek-e az érvényes EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező
típussal, beleértve az adattábla feliratait, elektronikus mérőknél a hardver és szoftver
verzió számát is.
•
Meg kell vizsgálni, hogy a mérő külleme megfelel-e az általános elvárásoknak (festés,
ablak, karcmentesség, csavarfejek sérülésmentessége; elektromechanikus fogyasztásmérő esetén a forgórész forgásirányának jelölését, a mérő pozitív irányba forog-e).
Elektronikus fogyasztásmérő esetén meg kell vizsgálni a nyomógombok
működőképességét.
•
Ellenőrizni kell az optikai kijelzők helyes működését (folyadékkristályos kijelző minden
szegmense világít, fáziskimaradást, fordított fázissorrendet, feszültség meglétét,
fordított áramirányt, aktuális tarifát stb. jelző LED-ek).
•
Új tételeknél legalább két mérőt fel kell bontani, és meg kell vizsgálni a számlálómű
kapcsolódását, a forrasztásokat, a csavarok meghúzását, azt hogy nincs-e fémforgács,
fémrészek, vagy fémpor a mérők belsejében, különösen a fékmágnesek légréseiben.

6.3.2

Előkészítés
•
A mérő fedele legyen felszerelve. Fedél nélkül csak az arra vonatkozó engedéllyel
rendelkező típust lehet hitelesíteni.
•
A feszültségágaknak a gépkönyvben előírt ideig – amely „A” pontossági osztályú
elektromechanikus mérőnél nem lehet kevesebb 1 óránál, „B” pontossági osztályúnál 2
óránál – kell a vizsgálatok megkezdése előtt bekapcsolva lenniük. Többfázisú mérők
esetén a fázissorrend a kapcsolási rajz szerinti legyen, és a feszültségágak legyenek
kiegyenlítve, melynek követelményei a 2. táblázatban találhatók.
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2. táblázat
Legnagyobb
megengedett eltérés

Mennyiség
Bármely fázis és a nullavezető közötti feszültség; bármely
két fázisvezető közötti feszültség eltérése az átlagtól
Bármely áramérték eltérése az átlagtól
Az áramoknak a hozzájuk tartozó fázis-nulla feszültséghez
képesti eltolódása, fázisszögtől függetlenül
6.3.3

±1%
± 2%
2°

Referencia feltételek
A méréseket a befolyásoló mennyiségek következő értékeinél kell elvégezni.
3. táblázat

Befolyásoló mennyiség

Referencia érték

Feszültség
Frekvencia
Fázissorrend
Feszültség aszimmetria

A referenciahőmérséklet, ha
nincs megadva, 23 °C
Referencia feszültség
Referencia frekvencia
R-S-T
Minden fázis bekapcsolva

Hullámforma

Szinuszos áram és feszültség

Környezeti hőmérséklet

Külső eredetű állandó
mágneses tér
Külső eredetű mágneses
tér

0
0

A referenciaértéktől való
megengedett legnagyobb eltérés az
osztálypontosság függvényében*
A
B
C
± 2 °C

± 2 °C

± 2 °C

±1%
±1%
±1%
± 0,5 %
± 0,3 %
± 0,3 %
–
–
–
–
–
–
A torzítási tényező kisebb, mint
3%
2%
2%
–

–

–

Az az indukciós érték, ami kisebb
hibaváltozást okoz, mint
± 0,3 %
± 0,2 %
± 0,2 %

Elektromágneses RF tér,
0
< 1 V/m
< 1 V/m
< 1 V/m
30 kHz ÷ 2 GHz ***
Tartozékok működése
Nem működik (kikapcsolva)
–
–
–
150 kHz ÷ 80 MHz RF
terek által indukált
0
<1V
<1V
<1V
vezetési zavar
Felszerelési helyzet**
Függőleges
± 0,5 °
± 0,5 °
–
*
Elektromechanikus fogyasztásmérőkre csak az A és B pontossági osztály vonatkozik.
** Csak elektromechanikus fogyasztásmérőkre.
*** Csak elektronikus fogyasztásmérőkre.
6.3.4

Bekapcsolás
Elektronikus fogyasztásmérőnek a feszültség rákapcsolása után 5 s-mal működőképesnek kell
lennie.
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6.3.5

Üresjárás vizsgálata
Nyitott áramágak mellett a feszültség értékét a referenciafeszültség 110 %-ára kell beállítani.
Több referenciafeszültséggel bíró fogyasztásmérőnél minden referenciafeszültségen el kell
végezni a mérést. Több kapcsolásban használható mérőt minden kapcsolási módban vizsgálni
kell.
A mérési idő
∆t ≥
∆t
k
m
Utest
Ist

240 ⋅ 10 3
, ahol
k ⋅ m ⋅ U test ⋅ I st

a mérési idő percben,
a fogyasztásmérő mérőállandója impulzus/kWh-ban, vagy fordulat/kWh-ban.
a mérőelemek száma,
az alkalmazott feszültség V-ban,
az induló áram A-ben.

A megfelelőség feltétele:
vizsgáló kimenettel felszerelt mérőnél a mérő nem adhat 1-nél több impulzust,
elektromechanikus mérőnél a forgó alkatrész (tárcsa) nem tehet meg egy teljes fordulatot a
fent meghatározott mérési idő alatt.
6.3.6

Indulás vizsgálata
A következő terheléseknél kell a vizsgálatot elvégezni, többfázisú mérőnél szimmetrikus
terhelés mellett.
4. táblázat
Osztálypontosság*
Fogyasztásmérő
típusa
A
B
C
Közvetlen
0,05 Itr
0,04 Itr
0,04 Itr
csatlakoztatású
Áramváltón át
0,006 In
0,004 In
0,002 In
csatlakoztatott
* A C osztálypontosság csak elektronikus mérőkre vonatkozik.

Teljesítménytényező
1

A fogyasztásmérőnek el kell indulnia, és folyamatosan mérnie kell az energiát. Ha az
elektronikus mérő mindkét irányú energiát méri, a vizsgálatot mind pozitív, mind negatív
irányú energiaáramlásnál el kell végezni. Elektromechanikus mérőnél a forgó alkatrésznek
legalább egy fordulatot meg kell tennie.
6.3.7

Pontossági vizsgálatok
A vizsgálatok történhetnek optikai leolvasással, a fogyasztásmérő fényimpulzus-kimenetén,
az impulzus-kimeneten, a kontaktus-kimeneten, amennyiben a hitelesítő berendezéssé
nyilvánító határozat ezt engedélyezi.

6.3.7.1 A hibahatárok
A fogyasztásmérő eredő hibája nem haladhatja meg a 8/2006. (II. 27.) GKM rendeletben és a
szabványokban előírt legnagyobb megengedett hiba értékét.
A hitelesítés a mérő alaphibájának meghatározására korlátozódik.
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A fogyasztásmérő megengedett alaphibája nem haladhatja meg a következő értékeket (5. - 7.
táblázat):
5. táblázat Egyfázisú és szimmetrikusan terhelt háromfázisú fogyasztásmérő
A terhelőáram értéke
Teljesítményközvetlen és mérőváltós
tényező
csatlakoztatású mérőre
Imin ≤ I < Itr
1
Itr ≤ I < Imax
0,5 i...1…0,8 k
* csak elektronikus fogyasztásmérőre

Százalékos hibahatárok a pontossági
osztály függvényében
A
B
C*
± 2,5
± 1,5
± 1,0
± 2,0
± 1,0
± 0,5

6. táblázat Aszimmetrikusan terhelt háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérő
A terhelőáram értéke
közvetlen és mérőváltós
csatlakoztatású mérőre
5·Itr ≤ I < Imax

Teljesítménytényező
0,5 i...1

Százalékos hibahatárok a pontossági
osztály függvényében
A
B
± 3,0
± 2,0

7. táblázat Aszimmetrikusan terhelt háromfázisú elektronikus fogyasztásmérő
A terhelőáram értéke
Teljesítményközvetlen és mérőváltós
tényező
csatlakoztatású mérőre
Itr ≤ I < Imax
0,5 i...1
* csak elektronikus fogyasztásmérőre

Százalékos hibahatárok a pontossági
osztály függvényében
A
B
C*
± 3,0
± 2,0
± 1,0

A fogyasztásmérőt szimmetrikusan és egy fázisban – a teljesítménytényező „1” értékénél Iref
árammal – terhelve a két relatív hibaérték nem térhet el jobban, mint 2,5 % (A pontossági
osztály), 1,5 % (B pontossági osztály), 1 % (C pontossági osztály)
6.3.7.2 Vizsgálati pontok
6.3.7.2.1 F modulon alapuló termékhitelesítés
Meg kell határozni az alaphiba maximális értékét. A 4.33 pontban az eredő hiba számításának
képletében szereplő értékek közül a hőmérséklet-, frekvencia- és feszültség-függésből
származó járulékos hiba a fogyasztásmérőre jellemző érték, egy típuson belül állandónak
tekinthető, a típusvizsgálat során mindhárom értéket meghatározzák. A 4.33 pontban szereplő
egyenlőség átalakítása után: hI = he2 − hT2 − hU2 − h 2f . Az alaphiba értéke nem haladhatja meg
az 5. - 7. táblázatban közölt értékeket.
A 8. - 9. táblázatban a minimálisan vizsgálandó mérési pontok vannak megadva, a
fogyasztásmérő típusától függően az EK típusvizsgálati tanúsítvány ennél több mérési pontot
is előírhat.
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8. táblázat Egyfázisú mérők és szimmetrikusan terhelt háromfázisú fogyasztásmérők
vizsgálati pontjai
Terhelés
Közvetlen
Áramváltós Teljesítmény
Sorszám
csatlakoztatású csatlakoztatású
-tényező
mérőnél
mérőnél
Imin
1.
Imin
1
2.
Itr
0,1·In
0,5 ind
R-0 (egyfázisú
3.
5·Itr
In
0,5 ind.
mérő)
4.
10·Itr
In
1
RST-0
5.
1 **
(háromfázisú
Imax
Imax
6.
0,5 ind
mérő)
7.
Itr
0,1·In
0,8 kap
8.
Imax
Imax
0,8 kap
*
A C osztálypontosság csak elektronikus mérőkre vonatkozik.
** Célszerűen a tartampróbával összekötve
Kapcsolt
fázisok

9. táblázat Háromfázisú, aszimmetrikusan terhelt fogyasztásmérők vizsgálati pontjai:
Sorszám

Kapcsolt
fázisok

Terhelés
Közvetlen
Áramváltós Teljesítmény
-tényező
csatlakoztatású csatlakoztatású
mérőnél
mérőnél

1.
R-0
Itr**
2.
S-0
0,1·In
0,5 ind.
3.
T-0
4.
R-0
5·Itr***
5.
S-0
0,5·In
0,5 ind.
6.
T-0
7.
R-0
10·Itr
8.
S-0
In
1
9.
T-0
10.
R-0
Imax
11.
S-0
Imax
1
12.
T-0
*
A C osztálypontosság csak elektronikus mérőkre vonatkozik.
** Csak elektronikus mérőnél kell elvégezni
*** Csak elektromechanikus mérőnél kell elvégezni
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6.3.7.2.2 Időszakos és javítás utáni hitelesítés
A vizsgálati pontokat és a megengedett alaphiba értékeket a 10. és 11. táblázat tartalmazza.
10. táblázat Egyfázisú mérők és szimmetrikusan terhelt háromfázisú fogyasztásmérők
vizsgálati pontjai
Terhelés
Százalékos hibahatár a
pontossági osztály
Közvetlen
Kapcsolt
Áramváltós Teljesítmény
Sorszám
függvényében*
csatlakoztatású csatlakoztatású
fázisok
-tényező
mérőnél
mérőnél
A
B
C
9.
Imin
Imin
1
± 2,5
± 1,5
± 1,0
10.
Itr
0,1·In
0,5 ind
11.
5·I
I
0,5
ind.
R-0 (egyfázisú
tr
n
± 2,0
12.
10·Itr
In
1
mérő)
RST-0 (három± 1,0
± 0,5
13.
1 **
Imax
Imax
fázisú mérő)
14.
0,5 ind
15.
Itr
0,1·In
0,8 kap
–
16.
Imax
Imax
0,8 kap
*
A C osztálypontosság csak elektronikus mérőkre vonatkozik.
** Célszerűen a tartampróbával összekötve
11. táblázat Háromfázisú, aszimmetrikusan terhelt fogyasztásmérők vizsgálati pontjai:
Sorszám
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kapcsolt
fázisok

Terhelés
Közvetlen
Áramváltós Teljesítmény
-tényező
csatlakoztatású csatlakoztatású
mérőnél
mérőnél

Százalékos hibahatár a
pontossági osztály
függvényében *
A
B
C

R-0
Itr**
S-0
0,1·In
0,5 ind.
T-0
R-0
5·Itr***
S-0
0,5·In
0,5 ind.
T-0
± 3,0
R-0
10·Itr
S-0
In
1
T-0
R-0
Imax
S-0
Imax
1
T-0
*
A C osztálypontosság csak elektronikus mérőkre vonatkozik.
** Csak elektronikus mérőnél kell elvégezni
*** Csak elektromechanikus mérőnél kell elvégezni
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6.3.8

Tartampróba, a mérőállandó ellenőrzése
A fogyasztásmérőn legalább Emin energiát kell átvezetni:
R ⋅ 10 ⋅ 100 %
E min =
,
a legnagyobb megengedhető alaphiba (%)
ahol R a regiszter felbontása. A kijelzőről (számdobról) leolvasott és a vizsgáló kimeneten
mért energiaértékek közötti relatív eltérés nem lehet nagyobb, mint a megengedhető
legnagyobb alaphiba 1/10-e. A vizsgálatot valamely alkalmas I ≥ Itr terhelésnél kell
végrehajtani (célszerűen Imax-nál). A számlálóműről leolvasott, az induló és végérték
különbségéből meghatározott hiba nem lehet nagyobb hI-nél.

6.3.9

Többtarifás fogyasztásmérők ellenőrzése
A 6.3.7 pont alapján kell elvégezni. Ellenőrizni kell a tarifa-átkapcsolás biztos és zajmentes
működését, a kapcsoló feszültség névleges értékének 80 és 110 %-ánál. A tartampróba
vizsgálatot elektromechanikus fogyasztásmérőnél minden számlálóra el kell végezni,
elektronikus mérőnél legalább 2 tarifára.

6.3.10

Maximumteljesítmény tárolók ellenőrzése
Ellenőrizni kell a fogyasztásmérők maximumteljesítmény mutatásának specifikált hibahatáron
belüli értékmutatását, többtarifás fogyasztásmérőnél tarifánként. Ezeket az ellenőrzéseket a
tarifa vizsgálatokkal célszerű összekötni. A tartampróba vizsgálatnál meghatározott nagyságú
energia átfuttatásával ellenőrizni kell a maximumteljesítmény mutatás gyártói specifikációban
előírt pontosságának teljesülését. A vizsgálathoz 30 percet meghaladó mérési időt kell
választani azért, hogy a 15 perces maximumteljesítmény mérési ciklus biztosan beleessen,
bármikor történik is az indító kapcsolása.
Ezt követően tarifaváltásokat kell végezni (például a mérőben tárolt valódi idő átállításával)
és legalább két tarifán egyidejűleg kell ellenőrizni a számlálómű értékmutatásának és
maximumteljesítmény mérésének specifikáción belüli helyességét. A tarifaváltásokat
lehetőleg úgy kell elvégezni, hogy évszak, hónap és napváltás is történjen.
Ellenőrizni kell a kumuláló (visszaállító) gomb működését, a tárolt értékek kézi
nyomógombbal történő soros kiolvashatóságát, a teljesítménymaximumok felülírását stb.
A tarifa átállításokat, maximumteljesítmények, valamint a tarifaszámlálók kezdő és
végértékeinek kiolvasását lehetőleg kézi optikai leolvasóval, vagy a vizsgálóberendezésbe
épített optikai beíró/kiolvasó fejekkel kell elvégezni.

6.4

Mérési jegyzőkönyv
Az elvégzett vizsgálatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az alábbiakat:
•
a hitelesítés helyét és idejét, a hitelesítést végző személy nevét
•
a hitelesített fogyasztásmérők azonosító adatait (gyártó, mérő típusa, gyártási év, egyedi
gyártási szám, mérőállandó, referenciafeszültség, induló-, átmeneti- és maximális áram,
referencia frekvencia)
•
a hitelesítő berendezés és a hozzátartozó használati etalon fogyasztásmérő azonosító
adatait
•
az üresjárás és az indulás vizsgálatának eredményét
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•
•
•

a vizsgáló kimeneten végzett mérések eredményeit
a tartamvizsgálat induló és végső értékét
a nagyfeszültségű szigetelésvizsgálat elvégzésének igazolását.

6.5

Bizonylatolás

6.5.1

F modul szerinti termékhitelesítés
A mérési eredményeket elektronikus formában kell archiválni, oly módon, hogy a mérők
hitelességének érvénye alatt, a megrendelő külön kérésére a mérő gyári száma alapján egyedi
mérési jegyzőkönyvet és megfelelőségi tanúsítványt lehessen kiállítani. Nagy számú eszköz
esetén egy tanúsítvány is kiállítható a tételre, ha a tanúsítvány egyértelműen azonosítja a
vizsgált egyedeket.
Az adatbázisnak alkalmasnak kell lenni az esetleg szükséges statisztikai elemzések
elvégzésének lehetővé tételére. A fogyasztásmérőn fel kell tüntetni a tanúsító szervezet
azonosító számát.

6.5.2

Időszakos és javítás utáni hitelesítés
A mérési eredményeket elektronikus formában kell archiválni, oly módon, hogy a mérők
hitelességének érvénye alatt, a megrendelő külön kérésére a mérő gyári száma alapján egyedi
mérési jegyzőkönyvet és hitelesítési bizonyítványt lehessen kiállítani. Nagy számú eszköz
esetén egy bizonyítvány is kiállítható a tételre, ha a bizonyítvány egyértelműen azonosítja a
vizsgált egyedeket.
Az adatbázisnak alkalmasnak kell lenni az esetleg szükséges statisztikai elemzések
elvégzésének lehetővé tételére.

6.6

Lezárás, bélyegzés

6.6.1

F modul szerint elvégzett termékhitelesítés
Az EK típusvizsgálati tanúsítványban előírtak szerint kell elvégezi.

6.6.1

Időszakos és javítás utáni hitelesítés
A nemzeti tanúsító jele(ke)t kell alkalmazni, az EK típusvizsgálati tanúsítványban megadott
mérésügyi tanúsítási helyeken.

6.7

További vizsgálatok
A lezárás és a megfelelőség tanúsítása a fogyasztásmérőre vonatkozó szabványok összes
követelményének és a mérésügyi előírásoknak a teljesülését tanúsítja, ezért indokolt esetben
az eljáró hitelesítőnek a kötelező vizsgálatokon túl joga van a szabvány követelmények
teljesülését ellenőrizni. A további vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az
MKEH Metrológiai főosztályára kell továbbítani.
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7.

HITELESÍTŐ BERENDEZÉS

7.1

A hitelesítés feltételei
A hitelesítő laboratóriumokban hitelesítést végezni csak az MKEH által hitelesítő
berendezéssé nyilvánított, érvényes, 1 évnél nem régebbi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgáló
berendezésen lehet. A hitelesítő berendezéssel csak a hitelesítő berendezéssé nyilvánító
határozatban engedélyezett hitelesítési előírás szerinti hitelesítést lehet végezni. Az évenkénti
felülvizsgálatot a hitelesítő laboratóriumnak kell kérvényezni, legalább 30 nappal az
érvényesség lejárta előtt.

7.2

Követelmények
A hitelesítő berendezés feszültség- és áramköreinek egymástól szétválaszthatónak kell lenni.
A berendezésnek biztosítania kell a megfelelő fázishelyzetű feszültségeket és áramokat,
villamos teljesítményt és energiát az előírt stabilitással, folyamatos szabályozhatósággal és
szimmetria-követelményekkel (ld. 1. és 2. táblázat). A berendezésekbe olyan mérőeszközöket
kell beépíteni, amelyek biztosítják ezen mennyiségek megfelelő pontosságú mérését. A
mérőeszközök elhagyhatók, ha a hitelesítő berendezés használati etalonja képes a
fázisonkénti, kellő pontosságú mérésre. A feszültség- és áramváltók fokozatai illeszkedjenek
a hitelesített mérőtípusok névleges feszültség- és áramértékeihez, a szekunder fokozatok
pedig az alkalmazott használati etalon bemeneti fokozataihoz.

A hitelesítő berendezések energiaellátó tápforrását biztonságtechnikai és életvédelmi okokból
galvanikusan le kell választani a hálózatról. A villamos szilárdságot 50 Hz-es 2 kV effektív
értékű próbafeszültséggel kell rendszeresen ellenőriz(tet)nie és bizonylatolnia az
üzemeltetőnek. A vizsgálatok bizonylatait a vizsgáló berendezés mellett kell tartani.
7.2.1

A hitelesítő berendezések használati etalonjai
A használati etalon fogyasztásmérőket és mérőváltókat az MKEH központi laboratóriumai
kalibrálják, illetve hitelesítik az üzemeltetők kezdeményezésére. A használati etalon
fogyasztásmérőket 1 évente kell kalibráltatni, az ismételt vizsgálatok tapasztalatai alapján, a
nagy metrológiai stabilitású fogyasztásmérőkre (az azonos terhelési pontokon kapott
hibaérték a mérési bizonytalanságon belül egyezik az előző eredménnyel) 2 éves érvényesség
is adható. A mérőváltók hitelességének érvénye 5 év.

7.2.2

A hitelesítő berendezések felülvizsgálata
A hitelesítő berendezések műszaki állapotát és adott pontosságú fogyasztásmérők
hitelesítésére vonatkozó alkalmasságát a rajtuk elvégzett mérések mérési bizonytalansága, az
azonos körülmények között végzett sorozatmérések szórása határozza meg. Az évenkénti
vizsgálatnál a kapott eredményeket az előző évi vizsgálat eredményeivel is össze kell vetni.
A vizsgálathoz az országos etalonról leszármaztatott, érvényes kalibrálással rendelkező, kellő
bizonytalansági tartalékkal rendelkező használati etalon teljesítmény- és energiamérőt kell
használni. A hitelesítő berendezés minden mérőhelyére fogyasztásmérőt kell felszerelni, a
használati etalont az egyik fogyasztásmérő helyére kell bekötni, a pad használati etalonjának
frekvencia-kimenetét a használati etalon frekvencia-bemenetére kell csatlakoztatni. A vizsgált
mérési pontoknak át kell fognia a berendezés teljes mérési tartományát. A begyűjtött
impulzusszámnak és az azonos ponton végzett mérési eredmények szórásának a hitelesítő
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berendezéssel hitelesíteni kívánt fogyasztásmérők pontossági osztályához kell igazodnia. A
minimálisan begyűjtött impulzusszám az osztálypontosság függvényében: A: 20.000 imp., B:
40.000 imp, C: 80.000 imp.
Az adatgyűjtő rendszer (pl. optikai leolvasó rendszer, impulzus-kimeneten át történő
adatgyűjtés) és a hibaszámító rendszer ellenőrzését is el kell végezni, legfeljebb 20
mérőhelyes hitelesítő berendezés esetén 1 mérőhelyen, 20-nál több mérőhellyel felszerelt
hitelesítő berendezés esetén 2 mérőhelyen. A 2 mérőhely egyike a betáplálástól számított első
harmadban, a másik a betáplálástól számított harmadik harmadban legyen. A méréseket „1”
teljesítménytényező beállítása mellett kell elvégezni, a terhelőáram a maximális áramtól addig
terjedjen, amíg a mérési idő adott mérési pontban nem haladja meg a 10 percet (ez a felszerelt
fogyasztásmérők mérőállandójától függ). A hitelesítő berendezés által számított hiba értéke
nem térhet el az osztálypontosság alapján számított hI érték 1/10-énél nagyobb mértékben a
hitelesítő etalonnal mért hibától.

8.

EGYEBEK

8.1

Nem szabályozott kérdések
A hitelesítési előírásban nem szabályozott kérdésekben a mérésügyről szóló 1991. évi XLV.
törvény és annak végrehajtásáról szóló, többször módosított 127/1991. (X. 9.)
Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.

A nem szabályozott műszaki kérdésekben a vonatkozó szabványok és gyártói előírások az
irányadók.
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