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Príloha è. 8
k vyhláke è. 210/2000 Z. z.

MERAÈE PRETEÈENÉHO MNOSTVA STUDENEJ VODY
Prvá èas
Veobecné ustanovenia, vymedzenie meraèov a spôsob ich metrologickej kontroly
1.

Táto príloha sa vzahuje na meraèe preteèeného mnostva studenej vody, ktoré sa pouívajú na meranie preteèeného mnostva úitkovej vody (ïalej len meraèe) ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona. Nevzahuje sa na vodomery na studenú vodu uvádzané na trh pod¾a osobitného predpisu.1) Vzahuje sa aj na overovanie meraèov
preteèeného mnostva studenej vody uvádzaných na trh pod¾a § 20 ods. 1 osobitného predpisu.1) Na úèely tejto
prílohy sa pod výrazom studená voda rozumie voda, ktorej teplota je v rozsahu od 0 oC do 30 oC.

2.

Pod¾a princípu èinnosti sa meraèe èlenia na
a) zaloené na priamom mechanickom pôsobení pri pouití odmerných komôr s pohyblivými stenami alebo pri
pôsobení rýchlosti (prúdenia) vody na rýchlos otáèania pohyblivej èasti (turbíny, obeného kolesa a pod.)
s poèítadlom, ktoré pracuje na mechanickom princípe prostredníctvom otáèajúcich sa ozubených kolies alebo iných otáèajúcich sa komponentov (ïalej len mechanické meraèe s mechanickými poèítadlami),
b) zaloené na priamom mechanickom pôsobení pri pouití odmerných komôr s pohyblivými stenami alebo pri
pôsobení rýchlosti (prúdenia) vody na rýchlos otáèania pohyblivej èasti (turbíny, obeného kolesa a pod.)
s poèítadlom, ktoré pracuje na elektronickom zaznamenávaní preteèeného mnostva (ïalej len mechanické
meraèe s elektronickými poèítadlami),
c) zaloené na elektromagnetickom princípe vyuívajúcom Faradayov zákon o elektromagnetickej indukcii
s poèítadlom, ktoré pracuje na elektromechanickom alebo elektronickom princípe zaznamenávania preteèeného mnostva (ïalej len elektromagnetické meraèe),
d) zaloené na ultrazvukovom princípe vyuívajúcom princíp rozdielu èasu prechodu ultrazvukového signálu
medzi dvoma smermi prúdenia vody s poèítadlom, ktoré pracuje na elektromechanickom alebo elektronickom princípe zaznamenávania preteèeného mnostva (ïalej len ultrazvukové meraèe),
e) zaloené na vírovom princípe snímania frekvencie vznikajúcich vírov za prekákou v prúdení s poèítadlom,
ktoré pracuje na elektromechanickom alebo elektronickom zaznamenávaní preteèeného mnostva (ïalej len
vírové meraèe),
f) zaloené na princípe dvoch paralelne zaradených meraèov rôznej ve¾kosti a prepínacieho zariadenia, ktoré
zabezpeèuje usmernenie prúdenia kvapaliny pri meních prietokoch iba mením meraèom a pri väèích
prietokoch oboma alebo väèím meraèom. Meraèe môu pracova na ¾ubovo¾nom princípe èinnosti opísanom v predchádzajúcich písmenách (ïalej len zdruené meraèe).

3.

Meraèe urèené na trh krajín Európskej únie musia spåòa technické poiadavky a metrologické poiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoloèenstiev, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej èasti.

4.

Meraèe urèené na trh Slovenskej republiky musia spåòa poiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych
spoloèenstiev alebo technické poiadavky a metrologické poiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené
a) pre mechanické meraèe s mechanickými poèítadlami v tretej èasti oddiele I,
b) pre mechanické meraèe s elektronickými poèítadlami tretej èasti oddiele II,
c) pre elektromagnetické meraèe, ultrazvukové meraèe a vírové meraèe v tretej èasti oddiele III,
d) pre zdruené meraèe v tretej èasti oddiele IV.

5.

Meraèe pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Schváleniu typu vak nepodliehajú meraèe menovitého prietoku Qn nad 400 m3. h-1 uvádzané na trh pod¾a poiadaviek uvedených v tretej
èasti. Metódy technických skúok pri schva¾ovaní typu a metódy skúania pri overovaní sú uvedené v druhej
èasti a v tretej èasti.

6.

Meraèe schváleného typu výrobca alebo dovozca oznaèí znaèkou schváleného typu.

7.

Meraèe, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným poiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.

8.

Meraèe poèas ich pouívania ako urèených meradiel podliehajú následnému overeniu. Postup pri následnom
overení je zhodný s postupom pri prvotnom overení. Následné overenie a prvotné overenie po oprave meraèov
uvedených na trh pod¾a poiadaviek uvedených v druhej èasti sa môe vykona pod¾a poiadaviek uvedených
v tretej èasti.

1

)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 294/2005 Z. z. o meradlách.
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Druhá èas

Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúoka metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vodyurèených na trh Európskej únie
I.

TERMINOLÓGIA A DEFINÍCIE

1.0

Táto èas sa vzahuje len na meraèe zaloené na priamom mechanickom pôsobení pri pouití odmerných komôr
s pohyblivými stenami alebo pôsobenia rýchlosti (prúdenia) vody na rýchlos otáèania pohyblivej èasti (turbíny,
obeného kolesa a pod.).

1.1

Objemový prietokObjemový prietok (ïalej len prietok) je objem vody preteèený cez meraè za jednotku èasu.
Objem je vyjadrený v kubických metroch alebo litroch a èas v hodinách, minútach alebo sekundách.

1.2

Preteèený objem Preteèený objem je celkový objem vody, ktorý pretiekol cez meraè za daný èas.

1.3

Maximálny prietok (Qmax)
Maximálny prietok Qmax je najväèí prietok, pri ktorom môe meraè pracova po obmedzený èas bez pokodenia a bez prekroèenia najväèích dovolených chýb a maximálnej dovolenej hodnoty straty tlaku.

1.4

Menovitý prietok (Qn)
Menovitý prietok Qn sa rovná polovici maximálneho prietoku Qmax. Je vyjadrený v kubických metroch za hodinu a pouíva sa na oznaèenie meraèa.
Pri menovitom prietoku Qn musí by meraè schopný pracova pri benom pouívaní, t. j. za stálych a preruovaných pracovných podmienok bez prekroèenia najväèích dovolených chýb.

1.5

Minimálny prietok (Qmin)
Minimálny prietok Qmin je prietok, nad ktorým nesmú by prekroèené najväèie dovolené chyby a je stanovený
ako funkcia Qn.

1.6

Rozsah prietoku
Rozsah prietoku meraèa je ohranièený maximálnym a minimálnym prietokom Qmax a Qmin. Je rozdelený na
dva úseky nazývané horný a dolný s rozdielnymi najväèími dovolenými chybami.

1.7

Prechodový prietok (Qt)
Prechodový prietok Qt je prietok, ktorý rozde¾uje horný a dolný úsek rozsahu prietoku, a je to prietok, pri ktorom nastáva zmena hraníc najväèích dovolených chýb.

1.8

Najväèia dovolená chyba
Najväèia dovolená chyba je hranica chyby, ktorú pre meraèe dovo¾uje táto èas prílohy pri schva¾ovaní typu
Európskych spoloèenstiev a pri prvotnom overovaní Európskych spoloèenstiev.

1.9

Strata tlaku
Strata tlaku znamená tlakovú stratu spôsobenú prítomnosou meraèa v potrubí.

II.

METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.1

Najväèie dovolené chyby
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

2.2

Metrologické triedy
Meraèe sú rozdelené pod¾a hodnôt Qmin a Qt definovaných v bode 2.1 do troch metrologických tried v tejto
tabu¾ke:
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Qn
<15 m3/h

³15 m3/h

Trieda A
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,04 Qn
0,10 Qn

0,08 Qn
0,30 Qn

Trieda B
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,02 Qn
0,08 Qn

0,03 Qn
0,20 Qn

Trieda C
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,01 Qn
0,015 Qn

0,006 Qn
0,015 Qn

2.3

Najväèia dovolená chyba v prevádzke poèas platnosyi overenia sa rovná dvojnásobku najväèej dovolenej chyby pod¾a bodu 2.1.

III.

TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1

Kontrukcia - veobecné ustanovenia
Meraè musí by vyrobený tak, aby zaruèoval
- dlhú ivotnos a ochranu proti neoprávneným zásahom,
- splnenie ustanovení tejto èasti prílohy za bených podmienok pouívania.
Ak sú meraèe vystavené náhodnému spätnému prúdeniu, musia mu odola bez zhorenia alebo obmedzenia
metrologických vlastností a musia zároveò takýto spätný chod zaznamena.

3.2

Materiály
Meraè musí by zhotovený z materiálov, ktoré sú na úèely pouívania meraèa primerane pevné a trvanlivé. Vetky materiály pouité na výrobu meraèov musia by odolné proti vnútornej a normálnej vonkajej korózii, a ak je
to potrebné, majú by chránené vhodnou povrchovou úpravou. Zmeny teploty vody v rozsahu prevádzkovej
teploty nesmú kodlivo ovplyvni materiály, z ktorých je meraè vyrobený.

3.3

Tesnos - odolnos proti tlaku
Meraè musí trvale odoláva stálemu pôsobeniu tlaku vody, pre ktorý bol navrhnutý (maximálny prevádzkový
tlak), bez zlyhania funkcie, bez netesnosti, bez presakovania cez steny alebo bez trvalej deformácie. Minimálna
hodnota tohto tlaku je 10 barov.

3.4

Strata tlaku
Hodnota straty tlaku sa zisuje pri skúkach na úèely schválenia typu Európskych spoloèenstiev; strata tlaku
nesmie prekroèi hodnotu 0,25 baru pri menovitom prietoku a 1 baru pri maximálnom prietoku.
Na základe výsledkov skúok sa meraèe zatrieïujú do tyroch skupín s takýmito najvyími hodnotami straty
tlaku: 1 bar, 0,6 baru, 0,3 baru a 0,1 baru. Táto hodnota musí by uvedená v rozhodnutí o schválení typu
Európskych spoloèenstiev.

3.5

Poèítadlo
Poèítadlo musí umoòova jednoduchým zoradením jeho rôznych prvkov spo¾ahlivé, jednoduché a jednoznaèné
odèítanie nameraného objemu vody vyjadreného v kubických metroch.
Objem sa udáva
a) polohou jedného alebo viacerých ukazovate¾ov na kruhových stupniciach,
b) odèítaním v rade za sebou idúcich èíslic v jednom alebo vo viacerých okienkach,
c) kombináciou týchto dvoch systémov.
Kubické metre a ich násobky sú vyznaèené èiernou farbou, podiely kubického metra èervenou farbou.
Skutoèná alebo zdanlivá výka èíslic nesmie by menia ako 4 mm.
Na èíslicových poèítadlách typu b) a c) musí by vidite¾né premiestòovanie vetkých èíslic smerom nahor. Posuv
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kadej èíselnej jednotky sa musí skonèi za èas, poèas ktorého susedná niia hodnota ukazuje pri svojom pohybe poslednú desiatku. Valèek ukazujúci èíslice s najmeními hodnotami sa môe pohybova súvisle pri
ukazovateli typu c).
Celé èísla udávajúce kubické metre musia by zrete¾ne indikované.
Poèítadlá s ukazovate¾mi typu a) a c) musia ma otáèanie ukazovate¾ov v smere hodinových ruèièiek. Hodnota
v kubických metroch pre kadý dielik stupnice musí by vyjadrená ako 10n, kde n je kladné alebo záporné celé
èíslo, alebo nula, èím sa vytvára systém postupných dekád. Pri kadej èasti stupnice musia by uvedené tieto
údaje: 1 000 - 100 - 10 - 1 - 0,1 - 0,01 - 0,001.
V obidvoch prípadoch (poèítadlo s ukazovate¾mi a èíslicové poèítadlo)
- musí by symbol jednotky m3 vyznaèený buï na kruhovom èíselníku, alebo v bezprostrednej blízkosti èíslicového indikátora,
- najrýchlejie sa otáèajúci a vizuálne odèítate¾ný prvok stupnice, kontrolný prvok, ktorého dielik stupnice je
oznaèovaný ako overovací dielik, sa musí pohybova plynule. Tento kontrolný prvok môe by intalovaný
trvalo alebo môe by pripojený doèasne za pomoci odnímate¾ných èastí. Tieto èasti vak nesmú ma iaden
významný vplyv na metrologické vlastnosti meraèa.
Dåka overovacieho dielika stupnice nesmie by menia ako 1 mm a väèia ako 5 mm.
Stupnica sa musí sklada
- buï z èiar rovnakej hrúbky, ktorá nepresahuje tvrtinu vzdialenosti medzi osami dvoch za sebou nasledujúcich èiar, a líiacich sa iba dåkou,
- alebo z farebne kontrastných pásikov kontantnej írky rovnajúcej sa dåke overovacieho dielika stupnice.
3.6

Poèet èíslic v overovacom dieliku stupnice a ich hodnota
Poèítadlo musí umoni zaznamenanie objemu vyjadreného v kubických metroch zodpovedajúceho najmenej
1999 hodinám prevádzky pri menovitom prietoku bez návratu na nulu.
Ve¾kos overovacieho dielika musí zodpoveda vzahu 1 10n, 2 10n alebo 5 10n. Poèas overovania jeho ve¾kos
musí by dostatoène malá, aby neistota nebola väèia ako 0,5 % (pri monej chybe odèítania menej ako polovica dåky najmenieho dielika stupnice), a dostatoène malá, aby skúka pri minimálnom prietoku netrvala viac
ako jeden a pol hodiny.
Prídavné zariadenie (hviezdica, kotúè s referenènou znaèkou a pod.) sa môe umiestni z dôvodu, aby bol pohyb
meracieho zariadenia vidite¾ný ete skôr, ako sa stane zrete¾ne vidite¾ný na poèítadle.

3.7

Justovacie zariadenie
Meraè musí by vybavený justovacím zariadením, ktorého pomocou mono meni vzah medzi indikovaným objemom a skutoène preteèeným objemom vody. Toto zariadenie je povinné pre meraèe, ktoré vyuívajú pôsobenie
rýchlosti vody na rotáciu pohyblivej èasti.

3.8

Urých¾ovacie zariadenie
Pouitie urých¾ovacieho zariadenia na zvýenie rýchlosti meraèa pod Qmin je zakázané.

IV.

ZNAÈKY A NÁPISY

4.1

Identifikaèné nápisy
Na meraèi musia by povinne vyznaèené - èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu na telese meraèa, na
èíselníku alebo na informaènom títku - tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.2

meno alebo obchodné meno výrobcu alebo jeho obchodná znaèka,
metrologická trieda a menovitý prietok Qn v m3 za hodinu,
rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
jedna alebo dve ípky ukazujúce smer toku vody,
znaèka schváleného typu Európskych spoloèenstiev,
maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak prekraèuje 10 barov,
písmeno V alebo H, ak meraè môe správne pracova len vo vertikálnej (V) alebo horizontálnej (H) polohe.

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto pre overovacie znaèky Európskych spoloèenstiev musí by na dôleitej èasti meraèa (spravidla na telese), kde musia by zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáe meraèa.

4.3

Plombovanie
Meraè má by vybavený ochranným zariadením, ktoré môe by zaplombované tak, aby bola záruka, e ani pred
správnou intaláciou meraèa, ani po nej nemohol by meraè ani jeho justovacie zariadenie demontované alebo
zmenené bez pokodenia ochranného zariadenia.
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V.

SCHVÁLENIE TYPU EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

5.1

Postup
Schválenie typu sa vykonáva v súlade so zákonom a 4 a 5 tejto vyhláky.

5.2

Skúky typu
Keï sa má na základe iadosti zisti, èi typ je v zhode s poiadavkami tejto èasti prílohy, vykonajú sa laboratórne
skúky na urèitom poète meraèov pri splnení týchto podmienok:

5.2.1 Poèet meraèov urèených na skúanie
Menovit¸ prietok Qn (m3/h)

Po§et mera§ov

Do 5 vrÀtane
Nad 5 do 50 vrÀtane
Nad 50 do 1 000 vrÀtane
Nad 1 000

10

6
2
1

Poèet meraèov, ktoré výrobca predloí na skúky, je uvedený v tejto tabu¾ke:
5.2.2 Tlak
Pre metrologické skúky (bod 5.2.4) tlak na výstupe meraèa musí by dostatoène ve¾ký na to, aby sa zabránilo
kavitácii.
5.2.3 Skúobné zariadenie
Vo veobecnosti sa meraèe musia skúa jednotlivo a v kadom prípade tak, aby sa preukázali jednotlivé charakteristiky kadého meraèa.
Metrologický orgán musí vykona vetky potrebné kroky, aby sa zabezpeèilo, e relatívna kombinovaná tandardná neistota v meraní preteèeného objemu vody neprekroèí 0,2 % vrátane vplyvu rôznych chýb v intalácii.
Maximálna dovolená chyba je 5 % pri meraní tlaku a 2,5 % pri meraní straty tlaku.
Poèas kadej skúky pomerné kolísanie prietoku nesmie by väèie ako 2,5 % medzi Qmin a Qt a 5 % medzi Qt
a Qmax.
Zariadenie musí by schválené metrologickým orgánom bez oh¾adu na to, kde sa skúky vykonali.
5.2.4 Postup pri skúaní
Skúky pozostávajú z týchto úkonov vykonaných v takomto poradí:
1. tlaková skúka tesnosti,
2. stanovenie kriviek chýb v závislosti od prietoku pri urèení vplyvu tlaku a pri zoh¾adnení normálnych podmienok intalácie pre daný typ meraèa (priame úseky potrubia pred a za meraèom, zúenia, prekáky a pod.)
uvedených výrobcom,
3. stanovenie straty tlaku,
4. zrýchlená skúka ivotnosti.
Tlaková skúka tesnosti pozostáva z dvoch èastí:
a) kadý meraè musí odola bez netesnosti a bez presakovania cez steny tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 15 minút [pozri bod 4.1 písm. f)],
b) kadý meraè musí bez pokodenia alebo zablokovania odola tlaku 20 barov alebo dvojnásobku najväèieho
prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 1 minúty [pozri bod 4.1 písm. f)].
Výsledky skúok 2 a 3 musia poskytnú dostatoèný poèet bodov na presné vynesenie kriviek v celom rozsahu.
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Zrýchlená skúka ivotnosti sa vykoná pod¾a tejto tabu¾ky:
Menovit¸
prietok
Qn (m3/h)

SkÃÈobn¸
prietok

Druh
skÃÈky

Po§et
preruÈenÁ

Trvanie
prestÀvok
(s)

as chodu
pri skÃÈobnom
prietoku

as Ètartu
a
zastavenia (s)

Qn £ 10

Qn

DiskontinuÀlna

100 000

15

15 s

0,15 (Qn)
s minimom 1s *)

2 Qn

KontinuÀlna

100 h

Qn

KontinuÀlna

800 h

2 Qn

KontinuÀlna

200 h

Qn > 10

Pred prvou skúkou a po kadej sérii skúok sa musia stanovi chyby merania ako minimálna poiadavka pri
týchto hodnotách prietokov:
Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn.
Pri kadej skúke musí by mnostvo vody, ktoré preteèie meraèom, dostatoèné na to, aby sa otoèil ukazovate¾
alebo valèek na overovacej stupnici o jednu alebo o viac celých otáèok a aby sa tak vylúèili vplyvy cyklických
skreslení.
5.2.5 Podmienky schválenia typu Európskych spoloèenstiev
Typ meraèa sa schváli, ak spåòa tieto poiadavky:
a) je v zhode s administratívnymi, technickými a metrologickými poiadavkami tejto vyhláky a tejto èasti
prílohy,
b) skúky 1, 2 a 3 v bode 5.2.4 preukáu zhodu s bodmi II a III tejto èasti prílohy, ak ide o metrologické a technologické charakteristiky,
c) po kadej zrýchlenej skúke ivotnosti:
1. v porovnaní s pôvodnou krivkou sa nezistia rozdiely medzi Qt a Qmax väèie ako 1,5 % alebo väèie ako 3
% medzi hodnotami Qmin a Qt,
2. maximálna chyba meraèa medzi Qmin a Qt je ± 6 % a medzi Qt a Qmax ± 2,5 %.
VI.

PRVOTNÉ OVERENIE EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Prvotné overenie Európskych spoloèenstiev sa musí vykona na mieste, ktoré schválil metrologický orgán prísluného èlenského tátu.
Priestory a skúobné zariadenie musia zabezpeèi vykonanie overenia v bezpeèných, spo¾ahlivých podmienkach a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúanie. Musia by splnené poiadavky bodu 5.2.3, ale meraèe
mono skúa aj v sérii, ak treba. Ak sa pouije táto metóda, výstupný tlak vetkých meraèov musí by dostatoène ve¾ký na to, aby sa zabránilo kavitácii. Okrem toho sa môu poadova zvlátne opatrenia na zabránenie
vzájomného ovplyvòovania meraèov.
Kompletná jednotka môe obsahova automatické zariadenia, obtokové ventily, krtiace prvky a pod. za predpokladu, e kadý skúobný úsek medzi overovanými meraèmi a skúobnými nádrami je jednoznaène definovaný a e mono kedyko¾vek kontrolova jeho tesnos.
Mono poui akýko¾vek systém zásobovania vodou, ale ak viacero skúobných úsekov pracuje paralelne, nesmie dôjs k vzájomnému ovplyvòovaniu, ktoré by nebolo v zhode s bodom 5.2.3.
Ak je skúobná nádr rozdelená do viacerých komôr, deliace steny musia by dostatoène pevné, aby nedolo
k zmene objemu vody v komore o viac ako 0,2 % pod¾a toho, èi susedné komory sú prázdne alebo plné.
Overenie obsahuje skúku presnosti pri najmenej troch prietokoch medzi
a) 0,9 Qmax a Qmax,
b) 0,9 Qt a 1,1 Qt,
c) Qmin a 1,1 Qmin.
Pri prvej z týchto skúok sa urèuje pokles tlaku, ktorý nesmie by väèí ako hodnota uvedená v rozhodnutí
o schválení typu Európskych spoloèenstiev.
Najväèie dovolené chyby sú uvedené v bode 2.1.
Pri kadej skúke musí by mnostvo vody preteèenej meraèom dostatoèné na to, aby sa otoèil ukazovate¾ na
overovacej stupnici o jednu alebo o viac celých otáèok a aby sa tak vylúèili vplyvy cyklických skreslení.
Ak sa zistí, e vetky chyby leia v jednom smere, meraè sa musí nastavi tak, aby nie vetky chyby prekroèili
jednu polovicu najväèej dovolenej chyby.
*) (Qn) je §Áslo rovn¢ hodnote Qn vyjadrenej v m3/h.
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Tretia èas
Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vody pod¾a národných poiadaviek
Slovenskej republiky
ODDIEL I
Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vody zaloené na priamom mechanickom pôsobení pri
pouití odmerných komôr s pohyblivými stenami alebo pri pôsobení rýchlosti (prúdenia) vody na rýchlos
otáèania pohyblivej èasti s poèítadlom, ktoré pracuje na mechanickom princípe prostredníctvom otáèajúcich
sa ozubených kolies alebo iných otáèajúcich sa komponentov
I.

VEOBECNE

1.1

Národné technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
prvotnom overovaní meraèov preteèeného mnostva vody sú zhodné s poiadavkami Európskych spoloèenstiev
uvedenými v druhej èasti s výnimkou doplnenej terminológie, zmien pouívania alternatívnych znaèiek a nápisov, zmien a doplnení prvotného a následného overenia pod¾a ustanovení druhej èasti bodu VI tejto prílohy.

II.

ZNAÈKY A NÁPISY

2.1

Identifikaèné nápisy
Na meraèi musia by povinne vyznaèené - èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu na telese meraèa, na
èíselníku alebo na informaènom títku - tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

meno alebo obchodné meno výrobcu alebo jeho obchodná znaèka,
metrologická trieda a menovitý prietok Qn v m3 za hodinu,
rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
jedna alebo dve ípky ukazujúce smer toku vody,
národná znaèka schváleného typu,
maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak tento prekraèuje 10 barov,
písmeno V alebo H, ak meraè môe správne pracova len vo vertikálnej (V) alebo v horizontálnej (H)
polohe,
h) impulzné èíslo (v tvare dm3 alebo m3 na impulz), ak je meraè vybavený impulzným výstupom meraèa.
2.2

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto pre národné overovacie znaèky musí by na dôleitej èasti meraèa (spravidla na telese), kde musia by
zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáe meraèa.

2.3

Plombovanie
Meraè musí by vybavený ochranným zariadením, ktoré môe by zaplombované tak, aby bola záruka, e ani
pred, ani po správnej intalácii meraèa nemohol by meraè ani jeho justovacie zariadenie demontované alebo
zmenené bez pokodenia ochranného zariadenia.

III.

NÁRODNÉ PRVOTNÉ A NÁSLEDNÉ OVERENIE

3.1

Priestory a skúobné zariadenie musia zabezpeèi vykonanie overenia v bezpeèných, spo¾ahlivých podmienkach a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúanie. Musia by splnené poiadavky druhej èasti bodu 5.2.3
tejto prílohy, ale meraèe mono skúa aj v sérii, ak to treba. Ak sa pouije táto metóda, výstupný tlak za posledným meraèom musí by o 100 kPa väèí ako tlak nasýtených pár vody pri skúobnej teplote. Skúobné
zariadenie musí vyhovova platným slovenským technickým normám.

3.2

Overenie obsahuje skúku presnosti pri najmenej troch prietokoch
a)
b)
c)
d)
e)

medzi
medzi
medzi
medzi
medzi

0,45 Qmax a 0,5 Qmax ,
0,9 Qt a 1,1 Qt,
Qmin a 1,1 Qmin,
0,9 Qmax a Qmax pri meraèoch nad Qn 400,
0,20 Qmax a 0,25 Qmax pri meraèoch nad Qn 400.
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Pri meraèoch nad Qn 400 sa skúky vykonajú dvakrát.
Pre meraèe nad Qn 400 pri najväèom prietoku z týchto skúok sa urèuje pokles tlaku.
Tlaková skúka tesnosti sa uskutoèní pri tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku
pôsobiaceho poèas 1 minúty. Pri tlakovej skúke sa postupuje pod¾a príslunej slovenskej technickej normy.
3.3

Najväèie dovolené chyby sú:
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

3.4

Pri kadej skúke musí by mnostvo vody preteèenej meraèom také, aby neistota kalibrácie bola menia ako
1/4 dovolenej chyby meradla.

3.5

Ak sa meraè pouíva s výstupom meraèa, potom sa uskutoèní aj skúka zhody údajov poèítadla s výstupom meraèa pri prietoku Qn.

3.6

Ak sa zistí, e vetky chyby leia v jednom smere, meraè sa musí nastavi tak, aby nie vetky chyby prekroèili
jednu polovicu najväèej dovolenej chyby.
ODDIEL II

Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vody zaloené na priamom mechanickom pôsobení pri
pouití odmerných komôr s pohyblivými stenami alebo pri pôsobení rýchlosti (prúdenia) vody na rýchlos
otáèania pohyblivej èasti (turbíny, obeného kolesa a pod.) s poèítadlom, ktoré pracuje na elektronickom
alebo elektromechanickom zaznamenávaní preteèeného mnostva
I.

VEOBECNE

1.1

Národné technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
prvotnom overovaní meraèov preteèeného mnostva vody sú zhodné s poiadavkami Európskych spoloèenstiev
uvedenými v druhej èasti s výnimkou doplnenej terminológie, technologických charakteristík, pouívania alternatívnych znaèiek a nápisov, prvotného a následného overenia pod¾a ustanovení druhej èasti bodu VI tejto
prílohy.

II.

TERMINOLÓGIA A DEFINÍCIE

2.1

Elektronické poèítadlo
Elektronické poèítadlo je zariadenie, ktoré elektronickým alebo elektromechanickým spôsobom zaznamenáva
preteèené mnostvo z meraèa a prostredníctvom jedného alebo viacerých displejov umoòuje jednoznaèné odèítanie nameraného objemu vody vyjadreného v kubických metroch.

2.2

Tlaèidlo meraèa
Tlaèidlo meraèa je zariadenie, ktoré umoòuje prepína jednoduchým stlaèením alebo iným spôsobom prepnutia jednotlivé zobrazovacie funkcie meraèa.

2.3

Výstup meraèa
Výstup meraèa je elektronické alebo optické rozhranie meraèa, ktoré umoòuje odèíta údaj o preteèenom objeme alebo aj iné údaje z meraèa. Výstup meraèa môe by realizovaný prostredníctvom vysielaèa impulzov alebo
vysielaèa stavu meraèa.

2.4

Záznamník údajov
Záznamník údajov je zariadenie, ktoré umoòuje zaznamenáva údaje o stavoch preteèeného objemu meraèa
alebo o iných údajoch v reálnom èase (záznamník údajov môe zaznamenáva údaje o preteèenom objeme na
konci posledného dòa v kalendárnych mesiacoch).

III.

TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1

Elektronické poèítadlo
Poèítadlo musí by vyrobené tak, aby zaruèovalo
- dlhú ivotnos a ochranu proti neoprávneným zásahom,
- splnenie ustanovení tohto oddielu za bených podmienok pouívania,
- jednoduchým zoradením jeho rôznych prvkov spo¾ahlivé, jednoduché a jednoznaèné odèítanie nameraného
objemu vody vyjadreného v kubických metroch.
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Poèítadlo meraèa môe by kontruované tak, e poèíta a zobrazuje údaje z viacerých meraèov.
Napájanie
Ak je poèítadlo meraèa napájané z externého zdroja napätia, musí by skontruované tak, aby si pri odstavení
elektrického napájania udral namerané hodnoty a parametre najmenej 12 mesiacov od okamihu preruenia
napájania.
Kolísanie napájania
Ak je poèítadlo meraèa napájané z externého zdroja, musí bez významnej zmeny metrologických parametrov
mera, ak sa zmení napájacie napätie o + 10 % a - 5 %.
Ak je poèítadlo napájané z vlastného batériového zdroja, musí by schopné pracova z batériového zdroja bez
preruenia minimálne poèas 6/5 èasu platnosti overenia. Pri výpadku vlastného batériového zdroja musí meraè udra namerané hodnoty a parametre najmenej 12 mesiacov od okamihu preruenia napájania.
Objem sa udáva odèítaním v rade za sebou idúcich èíslic rovnakej ve¾kosti v jednom alebo vo viacerých
okienkach.
Skutoèná alebo zdanlivá výka èíslic nesmie by menia ako 4 mm.
Symbol jednotky m3 musí by vyznaèený v bezprostrednej blízkosti èíslicového displeja.
Ak sa displej elektronického typu skladá zo segmentov, musí obsahova funkciu test displeja, ktorou sa zabezpeèí preverenie funkènosti vetkých segmentov displeja.
Kubické metre a ich násobky sú vyznaèené èiernou farbou, podiely kubického metra èervenou farbou.
Na èíslicových poèítadlách elektromechanického typu musí by vidite¾né premiestòovanie vetkých èíslic smerom nahor. Posuv kadej èíselnej jednotky sa musí skonèi za èas, poèas ktorého susedná niia hodnota ukazuje pri svojom pohybe poslednú desiatku.
Poèítadlo musí by vybavené prídavným zariadením alebo poèítadlom na skúku meraèa, ktoré môe ma takéto vyhotovenie:
a) ako èas základného poèítadla radom za sebou idúcich èísel,
b) prostredníctvom prídavného poèítadla intalovaného trvalo, prostredníctvom prepnutia poèítadla do skúobného módu alebo iného skúobného poèítadla,
c) prostredníctvom prídavného poèítadla intalovaného doèasne,
d) prostredníctvom výstupu meraèa,
e) kombináciou týchto systémov.
Tieto zariadenia vak nesmú ma iaden významný vplyv na metrologické vlastnosti meraèa.
Poèet èíslic v overovacom dieliku stupnice a ich hodnota
Poèítadlo musí umoni zaznamenanie objemu vyjadreného v kubických metroch zodpovedajúceho najmenej
1999 hodinám prevádzky pri menovitom prietoku bez návratu na nulu.
Ve¾kos overovacieho dielika zariadenia na skúku musí by taká, aby relatívna chyba pri skúke spôsobená èitate¾nosou dielika bola menia ako 0,2 % a aby skúka pri minimálnom prietoku netrvala viac ako jeden a pol
hodiny.
Prídavné zariadenie (zdanlivý optický pohyb, blikanie a pod.) sa môe umiestni z dôvodu, aby bol pohyb meracieho zariadenia vidite¾ný ete skôr, ako sa stane zrete¾ne vidite¾ný na poèítadle.
IV.

ZNAÈKY A NÁPISY

4.1

Na meraèi musia by povinne vyznaèené - èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu, na telese meraèa, na
èíselníku alebo na informaènom títku - tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

meno alebo obchodné meno výrobcu alebo jeho obchodná znaèka,
metrologická trieda a menovitý prietok Qn v m3 za hodinu,
rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
jedna alebo dve ípky ukazujúce smer toku vody,
národná znaèka schváleného typu,
maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak prekraèuje 10 barov,
písmeno V alebo H, ak meraè môe správne pracova len vo vertikálnej (V) alebo v horizontálnej (H)
polohe,
h) impulzné èíslo (v tvare dm3 alebo m3 na impulz), ak je meraè vybavený impulzným výstupom meraèa.

4.2

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto pre národné overovacie znaèky musí by na dôleitej èasti meraèa (spravidla na telese), kde musia by
zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáe meraèa.
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Plombovanie
Meraè musí by vybavený ochranným zariadením, ktoré môe by zaplombované tak, aby bola záruka, e ani
pred, ani po správnej intalácii meraèa nemohol by meraè ani jeho justovacie zariadenie demontované alebo
zmenené bez pokodenia ochranného zariadenia.

V.

NÁRODNÉ SCHVÁLENIE TYPU

5.1

Skúky elektronického poèítadla
Zhodnos údajov elektronického poèítadla s poèítadlom na skúku, ako aj s výstupom meraèa sa musí skúa
najmenej pri prietokoch Qmax, Qn a Qmin.

5.2

Stanovenie kriviek chýb napájacieho napätia (pri poèítadlách s externým napájaním) sa uskutoèní pri prietokoch Qmax, Qn, Qt, Qmin pri hodnotách napájacieho napätia základného, zmeneného o + 10 % a o - 5 % (stanovenie kriviek chýb sa uskutoèní po stanovení kriviek chýb v závislosti od prietoku).

5.3

Ak je poèítadlo napájané z batériového zdroja, preveruje sa kapacita batérie, prièom musí vyhovova poiadavke, e jej kapacita sa rovná kapacite potrebnej na 6/5 èasu platnosti overenia poèítadla.

VI.

NÁRODNÉ PRVOTNÉ A NÁSLEDNÉ OVERENIE

6.1

Priestory a skúobné zariadenie musia zabezpeèi vykonanie overenia v bezpeèných, spo¾ahlivých podmienkach a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúanie. Musia by splnené poiadavky druhej èasti bodu 5.2.3
tejto prílohy, ale meraèe mono skúa aj v sérii, ak to treba. Ak sa pouije táto metóda, výstupný tlak za posledným meraèom musí by o 100 kPa väèí ako tlak nasýtených pár vody pri skúobnej teplote. Skúobné
zariadenie musí vyhovova platným slovenským technickým normám.

6.2

Overenie obsahuje skúku presnosti pri najmenej troch prietokoch
a)
b)
c)
d)
e)

medzi
medzi
medzi
medzi
medzi

0,45 Qmax a 0,5 Qmax,
0,9 Qt a 1,1 Qt,
Qmin a 1,1 Qmin,
0,9 Qmax a Qmax pri meraèoch nad Qn 400,
0,20 Qmax a 0,25 Qmax pri meraèoch nad Qn 400.

Pri meraèoch nad Qn 400 sa skúky vykonajú dvakrát.
Pre meraèe nad Qn 400 pri najväèom prietoku z týchto skúok sa urèuje pokles tlaku.
Tlaková skúka tesnosti sa uskutoèní pri tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku
pôsobiaceho poèas 1 minúty. Pri tlakovej skúke sa postupuje pod¾a príslunej slovenskej technickej normy.
6.3

Najväèie dovolené chyby sú:
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

6.4

Pri kadej skúke musí by mnostvo vody preteèenej meraèom také, aby neistota kalibrácie bola menia ako
1/4 dovolenej chyby meradla.

6.5

Ak sa zistí, e vetky chyby leia v jednom smere, meraè sa musí nastavi tak, aby nie vetky chyby prekroèili
jednu polovicu najväèej dovolenej chyby.

6.6

Ak sa meraè pouíva s výstupom meraèa, potom sa uskutoèní aj skúka zhody údajov poèítadla s výstupom meraèa pri prietoku Qn.

6.7

Ak je poèítadlo napájané z batériového zdroja, preveruje sa kapacita batérie, prièom musí vyhovova v èase overenia poiadavke na kapacitu, ktorá sa rovná kapacite 6/5 èasu platnosti overenia.

Strana 2620

Zbierka zákonov è. 210/2000

Èiastka 91

ODDIEL III
Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vody zaloené na elektromagnetickom princípe
vyuívajúcom Faradayov zákon o elektromagnetickej indukcii (elektromagnetický meraè), zaloené na
ultrazvukovom princípe vyuívajúcom princíp rozdielu èasu prechodu ultrazvukového signálu medzi dvoma
protiidúcimi smermi (ultrazvukový meraè), zaloené na vírovom princípe snímania frekvencie vznikajúcich
vírov za prekákou v prúdení (vírový meraè) s poèítadlom, ktoré pracuje na elektromechanickom alebo
elektronickom zaznamenávaní preteèeného mnostva

TERMINOLÓGIA A DEFINÍCIE
1.1

Objemový prietok
Objemový prietok (ïalej len prietok) je objem vody preteèený cez meraè za jednotku èasu. Objem je vyjadrený v
kubických metroch alebo litroch a èas v hodinách, minútach alebo sekundách.

1.2

Preteèený objem
Preteèený objem je celkový objem vody, ktorý pretiekol cez meraè za daný èas.

1.3

Maximálny prietok (Qmax)
Maximálny prietok Qmax je najväèí prietok, pri ktorom môe meraè pracova bez pokodenia a bez prekroèenia najväèích dovolených chýb.

1.4

Menovitý prietok (Qn)
Menovitý prietok Qn sa rovná polovici maximálneho prietoku Qmax. Je vyjadrený v kubických metroch za hodinu a pouíva sa na oznaèenie meraèa.
Pri menovitom prietoku Qn musí by meraè schopný pracova pri benom pouívaní, t. j. za stálych a preruovaných pracovných podmienok, bez prekroèenia najväèích dovolených chýb.

1.5

Minimálny prietok (Qmin)
Minimálny prietok Qmin je prietok, nad ktorým nesmú by prekroèené najväèie dovolené chyby a je stanovený
ako funkcia Qn.

1.6

Rozsah prietoku
Rozsah prietoku meraèa je ohranièený maximálnym a minimálnym prietokom Qmax a Qmin. Je rozdelený na
dva úseky nazývané horný a dolný s rozdielnymi najväèími dovolenými chybami.

1.7

Prechodový prietok (Qt)
Prechodový prietok Qt je prietok, ktorý rozde¾uje horný a dolný úsek rozsahu prietoku, a je to prietok, pri ktorom nastáva zmena hraníc najväèích dovolených chýb.

1.8

Snímaè meraèa
Snímaè meraèa (primárne zariadenie) je èas meraèa, ktorá sa intaluje do potrubia a ktorá vytvára signály na
meranie.

1.9

Vyhodnocovacia jednotka
Vyhodnocovacia jednotka (sekundárne zariadenie) je èas meraèa, ktorá vytvára zdrojové signály pre snímaè
meraèa, vyhodnocuje signály zo snímaèa, zobrazuje a uchováva údaje z meraní.

1.10 Elektromagnetický meraè
Elektromagnetický meraè je meraè preteèeného mnostva studenej vody, ktorý pracuje na princípe Faradayovho
zákona o elektromagnetickej indukcii, pri ktorom v elektromagnetickom poli vytvorenom snímaèom meraèa sa
na elektródach snímaèa meraèa indukuje napätie, ktoré je funkciou prietoku pri urèitom profile prúdenia vody.
1.11 Ultrazvukový meraè
Ultrazvukový meraè je meraè preteèeného mnostva studenej vody, ktorý pracuje na princípe vysielania ultrazvukového signálu do prietokového profilu a vyuíva princíp rozdielu èasu prechodu tohto ultrazvukového
signálu medzi dvoma protiidúcimi smermi.
1.12 Vírový meraè
Vírový meraè je meraè preteèeného mnostva studenej vody, ktorý pracuje na princípe vysielania vznikania vírov za prekákou v rýchlostnom profile, kde frekvencia tvorby vírov je funkciou prietoku v urèitom profile
prúdenia vody.
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1.13 Najväèia dovolená chyba
Najväèia dovolená chyba je hranica chyby, ktorú povo¾uje tento oddiel pri schva¾ovaní typu a pri prvotnom
overovaní meraèa.
1.14 Strata tlaku
Strata tlaku znamená tlakovú stratu spôsobenú prítomnosou meraèa v potrubí.
1.15 Kompaktné vyhotovenie meradla
Kompaktné vyhotovenie meradla je také vyhotovenie, keï snímaè a vyhodnocovacia jednotka meraèa tvoria jeden neoddelite¾ný celok.
1.16 Minimálna teplota okolia (Tamin)
Minimálna teplota okolia Tamin je najniia teplota, ktorej musí meraè odoláva bez naruenia funkcie meraèa.
1.17 Maximálna teplota okolia (Tamax)
Maximálna teplota okolia Tamax je najvyia teplota, ktorej musí meraè odoláva bez naruenia funkcie meraèa.
II.

METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.1

Najväèie dovolené chyby
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

2.2

Metrologické triedy
Meraèe sú rozdelené pod¾a hodnôt Qmin a Qt definovaných v bode 2.1 do troch metrologických tried v tejto
tabu¾ke:

2.3

Najväèia dovolená chyba v prevádzke poèas platnosti overenia sa rovná dvojnásobku najväèej dovolenej chyTriedy

Qn
<15 m3/h

³15 m3/h

Trieda A
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,04 Qn
0,10 Qn

0,08 Qn
0,30 Qn

Trieda B
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,02 Qn
0,08 Qn

0,03 Qn
0,20 Qn

Trieda C
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,01 Qn
0,015 Qn

0,006 Qn
0,015 Qn

by pod¾a bodu 2.1.
III.

TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1

Kontrukcia - veobecné ustanovenia
Meraè musí by vyrobený tak, aby zaruèoval
- dlhú ivotnos a ochranu proti neoprávneným zásahom,
- splnenie ustanovení tohto oddielu za bených podmienok pouívania v rozsahu Tamin a Tamax.
Ak sú meraèe vystavené náhodnému spätnému prúdeniu, musia mu odola bez zhorenia alebo obmedzenia
metrologických vlastností.

3.2

Materiály
Meraè musí by zhotovený z materiálov, ktoré sú na úèely pouívania meraèa primerane pevné a trvanlivé. Vetky materiály pouité na výrobu meraèov musia by odolné proti vnútornej a normálnej vonkajej korózii, a ak
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treba, majú by chránené vhodnou povrchovou úpravou. Zmeny teploty vody v rozsahu prevádzkovej teploty
nesmú kodlivo ovplyvni materiály, z ktorých je meraè vyrobený.
3.3

Nekodnos
Tie èasti meraèa, ktoré prichádzajú do styku s vodou, musia by zhotovené z materiálov, ktoré vyhovujú predpisom pre materiály pouívané vo vodovodoch.

3.4

Tesnos - odolnos proti tlaku
Meraè musí trvalo odoláva stálemu pôsobeniu tlaku vody, pre ktorý bol navrhnutý (maximálny prevádzkový
tlak), bez zlyhania funkcie, bez netesnosti, bez presakovania cez steny alebo bez trvalej deformácie. Minimálna
hodnota tohto tlaku je 10 barov.

3.5

Odolnos proti intalaèným podmienkam
Meraè musí pracova bez významných zmien metrologických parametrov minimálne pri týchto podmienkach
vlastností pripojovacieho potrubia:
Rovn¸ Ãsek pred meradlom Rovn¸ Ãsek za
meradlom

Zhoda DN meradla s potrubÁm

Elektromagnetick¸
a ultrazvukov¸

10í DN

5í DN

3 % z DN pre meradlÀ DN 50 a viac
2 mm pre meradlÀ do DN 50

VÁrov¸

20í DN

10í DN

1,5 % z DN pre meradlÀ DN 50 a viac
1 mm pre meradlÀ do DN 50

3.6

Odolnos proti médiu
Meraèe pracujúce na elektromagnetickom princípe musia bez významných zmien metrologických parametrov
mera vodu od vodivosti 20 mS/cm.

3.7

Strata tlaku
Hodnota straty tlaku sa zisuje pri skúkach na úèely schválenia typu; strata tlaku nesmie prekroèi hodnotu
0,25 baru pri menovitom prietoku a 1 baru pri maximálnom prietoku.

3.8

Napájanie
Ak je meraè napájaný z externého zdroja napätia, musí by skontruovaný tak, aby si pri odstavení elektrického
napájania udral namerané hodnoty a parametre najmenej 12 mesiacov od okamihu preruenia napájania.

3.9

Kolísanie napájania
Ak je meraè napájaný z externého zdroja, musí bez významnej zmeny metrologických parametrov mera, ak sa
zmení napájacie napätie o + 10 % a - 5 %.
Ak je meraè napájaný z vlastného batériového zdroja, musí by schopný pracova z batériového zdroja bez preruenia minimálne poèas 6/5 èasu platnosti overenia. Pri výpadku vlastného batériového zdroja musí meraè
udra namerané hodnoty a parametre najmenej 12 mesiacov od okamihu preruenia napájania.

3.10 Poèítadlo mnostva
Objem sa udáva odèítaním v rade za sebou idúcich èíslic na displeji v jednom alebo vo viacerých okienkach.
Skutoèná alebo zdanlivá výka èíslic nesmie by menia ako 4 mm.
Symbol jednotky m3 musí by vyznaèený v bezprostrednej blízkosti èíslicového displeja.
Kubické metre a ich násobky sú vyznaèené èiernou farbou, podiely kubického metra èervenou farbou.
Skutoèná alebo zdanlivá výka èíslic nesmie by menia ako 4 mm.
Na èíslicových poèítadlách mechanického typu musí by vidite¾né premiestòovanie vetkých èíslic smerom nahor. Posuv kadej èíselnej jednotky sa musí skonèi za èas, poèas ktorého susedná niia hodnota ukazuje pri
svojom pohybe poslednú desiatku. Celé èísla udávajúce kubické metre musia by zrete¾ne indikované.
Poèítadlo musí by vybavené prídavným zariadením alebo poèítadlom na skúku meraèa, ktoré môe ma takéto vyhotovenie:
a) ako èas základného poèítadla radom za sebou idúcich èísel,
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b) prostredníctvom prídavného poèítadla intalovaného trvalo, prostredníctvom prepnutia poèítadla do skúobného módu alebo iného skúobného poèítadla,
c ) prostredníctvom prídavného poèítadla intalovaného doèasne,
d) prostredníctvom elektronického impulzného výstupu,
e) kombináciou týchto systémov.
Tieto zariadenia vak nesmú ma iaden významný vplyv na metrologické vlastnosti meraèa.
3.11 Poèet èíslic v overovacom dieliku stupnice a ich hodnota
Poèítadlo musí umoni zaznamenanie objemu vyjadreného v kubických metroch zodpovedajúceho najmenej
1999 hodinám prevádzky pri menovitom prietoku bez návratu na nulu.
Ve¾kos overovacieho dielika zariadenia na skúku musí by taká, aby relatívna chyba pri skúke spôsobená èitate¾nosou dielika bola menia ako 0,2 % a aby skúka pri minimálnom prietoku netrvala viac ako jeden a pol
hodiny.
Prídavné zariadenie (zdanlivý optický pohyb, blikajúce svetielko a pod.) sa môe umiestni z dôvodu, aby bol pohyb meracieho zariadenia vidite¾ný ete skôr, ako sa stane zrete¾ne vidite¾ný na poèítadle.
3.12 Poèítadlo èasu
Meraè musí by vybavený interným alebo externým poèítadlom èasu, ktorý zaznamenáva èas prostredníctvom
jedného z týchto spôsobov:
a) poèet hodín prevádzky meraèa s minimálnou kapacitou poèítadla 10 000 hodín,
b) aktuálne údaje o odpojení a pripojení meraèa na zdroj napätia v reálnom èase, prièom meraè musí by
schopný si pamäta minimálne 200 hodnôt o odpojení, resp. pripojení v reálnom èase,
c ) poèet hodín odpojenia meraèa s minimálnou kapacitou poèítadla 10 000 hodín,
d) kombináciou uvedených spôsobov, prièom postaèuje, ak meraè spåòa poiadavku iba jedného spôsobu.
3.13 Meraèe, ktoré sú napájané z externého zdroja a ich napájacie napätie prevyuje 50 voltov, musia vyhovova poiadavkám predpisov o elektrickej bezpeènosti prístrojov.
IV.

ZNAÈKY A NÁPISY

4.1

Identifikaèné nápisy
Na meraèi musia by povinne vyznaèené - èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu, na telese meraèa, na
èíselníku alebo na informaènom títku - tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

meno alebo obchodné meno výrobcu alebo jeho obchodná znaèka,
metrologická trieda a menovitý prietok Qn v m3 za hodinu,
rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
jedna alebo dve ípky ukazujúce smer toku vody (pri oddelenom vyhotovení obsahuje iba snímaè),
národná znaèka schváleného typu,
maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak tento prekraèuje 10 barov,
písmeno V alebo H, ak meraè môe správne pracova len vo vertikálnej (V) alebo v horizontálnej (H)
polohe,
h) kalibraèná kontanta prístroja Kp,
i) napájacie napätie,
j) pri elektromagnetických meraèoch hodnota minimálnej vodivosti, ak je niia ako 20 mS/cm,
k) impulzné èíslo (v tvare dm3 alebo m3 na impulz), ak je meraè vybavený impulzným výstupom meraèa,
l) teplota okolia udaná rozsahom Tamin a Tamax .
Ak meraè nemá kompaktné vyhotovenie, údaje musia by uvedené na vyhodnocovacej jednotke meraèa aj na
snímaèi.
4.2

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto pre národné overovacie znaèky musí by na dôleitej èasti meraèa (spravidla na telese), kde musia by
zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáe meraèa.

4.3

Plombovanie
Meraè musí by vybavený ochranným zariadením, ktoré môe by zaplombované tak, aby bola záruka, e ani
pred, ani po správnej intalácii meraèa nemohol by meraè ani jeho justovacie zariadenie demontované alebo
zmenené bez pokodenia ochranného zariadenia.
Ak je meraè napájaný z elektrického externého zdroja a má externé poèítadlo èasu prevádzky, potom je aj toto
poèítadlo predmetom plombovania.
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V.

NÁRODNÉ SCHVÁLENIE TYPU

5.1

Postup

Èiastka 91

Schválenie typu meraèov sa vykonáva v súlade so zákonom a § 4 a 5 tejto vyhláky.
5.2

Skúky typu
Keï sa má na základe iadosti zisti, èi typ je v zhode s poiadavkami tohto oddielu, vykonajú sa laboratórne
skúky na urèitom poète meraèov za týchto podmienok:

5.2.1 Poèet meraèov urèených na skúanie
Poèet meraèov, ktoré výrobca predloí na skúky, je uvedený v tejto tabu¾ke:
Menovit¸ prietok Qn (m3/h)
Do 5 vrÀtane
Nad 5 do 50 vrÀtane
Nad 50 do 400 vrÀtane

Po§et mera§ov
10
6
2

5.2.2 Tlak
Pre metrologické skúky (bod 5.2.4) tlak na výstupe meraèa musí by väèí o 100 kPa ako tlak nasýtených pár
pri teplote vody pri skúke, aby sa zabránilo kavitácii.
5.2.3 Skúobné zariadenie
Vo veobecnosti sa meraèe musia skúa jednotlivo a v kadom prípade tak, aby sa preukázali jednotlivé charakteristiky kadého meraèa.
Maximálna neistota kalibrácie pri meraní preteèeného objemu nesmie prekroèi 0,2 % vrátane vplyvu rôznych
chýb v intalácii.
Maximálna neistota je 5 % pri meraní tlaku a 2,5 % pri meraní straty tlaku.
Poèas kadej skúky pomerné kolísanie prietoku nesmie by väèie ako 2,5 % medzi Qmin a Qt a 5 % medzi Qt
a Qmax .
Zariadenie, kde boli skúky vykonané, musí by nadviazané na národný etalón prietoku.
5.2.4 Postup pri skúaní
Skúky pozostávajú z týchto úkonov vykonaných v takomto poradí:
1. tlaková skúka tesnosti,
2. stanovenie kriviek chýb v závislosti od prietoku pri urèení vplyvu tlaku a pri zoh¾adnení normálnych podmienok intalácie pre daný typ meraèa (priame úseky potrubia pred a za meraèom, zúenia, prekáky, teploty
okolia a pod.) uvedených výrobcom,
3. stanovenie straty tlaku,
4. zrýchlená skúka ivotnosti,
5. stanovenie vplyvu napájacieho napätia (pri prístrojoch s externým napájaním),
6. stanovenie vplyvu pripojovacích potrubí,
7. stanovenie vplyvu teploty okolia.
Tlaková skúka tesnosti pozostáva z dvoch èastí:
a ) kadý meraè musí odola bez netesnosti a bez presakovania cez steny tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 15 minút [pozri bod 4.1 písm. f)],
b) kadý meraè musí bez pokodenia alebo zablokovania odola tlaku 20 barov alebo dvojnásobku najväèieho
prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 1 minúty [pozri bod 4.1 písm. f)].
Výsledky skúok 2 a 3 musia poskytnú dostatoèný poèet bodov na presné vynesenie kriviek v celom rozsahu.
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Zrýchlená skúka ivotnosti sa vykoná tak, ako to udáva táto tabu¾ka:
Parametre skÃÈky

Druh
skÃÈky

as chodu pri skÃÈobnom prietoku

SkÃÈobn¸ prietok Qt a± Qmax

KontinuÀlna skÃÈka
prietoku

800 h

Pri skúke teplotného oku sa meraè umiestni do komory s monosou vytvárania teplotného oku v rozsahu
teploty okolia.
Pred prvou skúkou a po kadej sérii skúok sa musia stanovi chyby merania ako minimálna poiadavka pri
týchto hodnotách prietokov:
Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn.
5.2.5 Podmienky schválenia typu
Typ meraèa sa schváli, ak spåòa tieto poiadavky:
a ) je v zhode s administratívnymi, technickými a metrologickými poiadavkami tejto vyhláky a tohto oddielu,
b) skúky 1, 2 a 3 v bode 5.2.4 preukáu zhodu s bodmi II a III tohto oddielu, ak ide o metrologické a technologické charakteristiky,
c) po kadej zrýchlenej skúke ivotnosti, ako aj skúke vplyvu pripojovacích potrubí a vonkajej teploty
- v porovnaní s pôvodnou krivkou sa nezistia rozdiely medzi Qt a Qmax väèie ako 0,8 % alebo väèie ako 1,5 %
medzi hodnotami Qmin a Qt,
- maximálna chyba meraèa medzi Qmin a Qt je ± 3 % a medzi Qt a Qmax ± 1,3 %.

VI.

NÁRODNÉ PRVOTNÉ A NÁSLEDNÉ OVERENIE

6.1

Priestory a skúobné zariadenie musia zabezpeèi vykonanie overenia v bezpeèných, spo¾ahlivých podmienkach a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúanie. Musia by splnené poiadavky druhej èasti bodu 5.2.3
tejto prílohy, ale meraèe mono skúa aj v sérii, ak to treba. Ak sa pouije táto metóda, výstupný tlak za posledným meraèom musí by o 100 kPa väèí ako tlak nasýtených pár vody pri skúobnej teplote. Skúobné
zariadenie musí by nadviazané na národný etalón prietoku.

6.2

Overenie obsahuje skúku presnosti pri najmenej troch prietokoch
a)
b)
c)
d)
e)

medzi
medzi
medzi
medzi
medzi

0,9 Qmax a Qmax,
0,9 Qt a 1,1 Qt,
Qmin a 1,1 Qmin,
0,45 Qmax a 0,5 Qmax pri meraèoch nad Qn 400,
0,20 Qmax a 0,25 Qmax pri meraèoch nad Qn 400.

Pri meraèoch nad Qn 400 sa skúky vykonajú dvakrát.
Pre meraèe nad Qn 400 pri najväèom prietoku z týchto skúok sa urèuje pokles tlaku.
Tlaková skúka tesnosti sa uskutoèní pri tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku
pôsobiaceho poèas 1 minúty. Pri tlakovej skúke sa postupuje pod¾a príslunej slovenskej technickej normy.
6.3

Najväèie dovolené chyby sú:
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

6.4

Pri kadej skúke musí by mnostvo vody preteèenej meraèom také, aby neistota kalibrácie bola menia ako
1/4 dovolenej chyby meradla.
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6.5

Ak sa zistí, e vetky chyby leia v jednom smere, meraè sa musí nastavi tak, aby nie vetky chyby prekroèili
jednu polovicu najväèej dovolenej chyby.

6.6

Ak sa meraè pouíva s výstupom meraèa, potom sa uskutoèní aj skúka zhody údajov poèítadla s výstupom meraèa pri prietoku Qn.

6.7

Ak je meraè napájaný z batériového zdroja, tento zdroj musí vyhovova v èase overenia poiadavke na kapacitu,
ktorá sa rovná kapacite 6/5 èasu platnosti overenia.
ODDIEL IV

Technické poiadavky, metrologické poiadavky, metódy technických skúok a metódy skúania pri
overovaní meraèov preteèeného mnostva studenej vody zaloené na princípe dvoch paralelne zaradených
meraèov rôznej ve¾kosti a prepínacieho zariadenia, ktoré zabezpeèuje usmernenie prúdenie kvapaliny pri
meních prietokoch iba mením meraèom a pri väèích prietokoch oboma meraèmi alebo väèím meraèom.
Meraèe môu pracova na ¾ubovo¾nom princípe èinnosti opísanom v predchádzajúcich oddieloch
I.

TERMINOLÓGIA A DEFINÍCIE

1.1

Objemový prietok
Objemový prietok (ïalej len prietok) je objem vody preteèený cez meraè za jednotku èasu. Objem je vyjadrený v
kubických metroch alebo litroch a èas v hodinách, minútach alebo sekundách.

1.2

Zdruený meraè
Zdruený meraè je meraè, ktorý sa skladá z dvoch paralelne zapojených meraèov preteèeného mnostva studenej vody rôznych ve¾kostí pracujúcich na niektorom z princípov opísaných v oddieloch I, II a III tejto èasti prílohy
a prepínacieho zariadenia, ktoré zabezpeèuje prepínanie prietoku medzi týmito meraèmi.

1.3

Hlavný meraè
Hlavný meraè je meraè, ktorý má z dvoch paralelných meraèov väèiu hodnotu Qn.

1.4

Ved¾ají meraè
Ved¾ají meraè je meraè, ktorý má z dvoch paralelných meraèov meniu hodnotu Qn.

1.5

Prepínacie zariadenie
Prepínacie zariadenie je zariadenie, ktoré prepína prietok medzi hlavným a ved¾ajím meraèom tak, e
- hlavný meraè nikdy nie je v prevádzke pri prietoku niom alebo rovnom Qmin hlavného meraèa,
- ved¾ají meraè nikdy nie je v prevádzke pri prietoku rovnom 1,2 Qn ved¾ajieho meraèa.

1.6

Preteèený objem
Preteèený objem je celkový objem vody, ktorý pretiekol cez meraè za daný èas.

1.7

Maximálny prietok (Qmax)
Maximálny prietok Qmax je najväèí prietok, pri ktorom môe meraè pracova obmedzený èas bez pokodenia a
bez prekroèenia najväèích dovolených chýb a maximálnej dovolenej hodnoty straty tlaku. Maximálny prietok
zdrueného meraèa Qmax je rovný maximálnemu prietoku hlavného meraèa.

1.8

Menovitý prietok (Qn)
Menovitý prietok Qn sa rovná polovici maximálneho prietoku Qmax . Je vyjadrený v kubických metroch za hodinu a pouíva sa na oznaèenie meraèa.
Pri menovitom prietoku Qn musí by meraè schopný pracova pri normálnom pouívaní, t. j. za stálych a preruovaných pracovných podmienok bez prekroèenia najväèích dovolených chýb.

1.9

Minimálny prietok (Qmin)
Minimálny prietok Qmin je prietok, nad ktorým nesmú by prekroèené najväèie dovolené chyby a je stanovený
ako funkcia Qn. Minimálny prietok zdrueného meraèa je rovný minimálnemu prietoku ved¾ajieho meraèa.

1.10 Rozsah prietoku
Rozsah prietoku meraèa je ohranièený maximálnym a minimálnym prietokom Qmax a Qmin. Je rozdelený na
dva úseky nazývané horný a dolný s rozdielnymi najväèími dovolenými chybami.
1.11 Prietok prepnutia (Qc)
Prietok prepnutia Qc je prietok, pri ktorom prepínacie zariadenie prepne prietok (v jednom smere) pri narastajúcom prietoku a (v druhom smere) pri klesajúcom prietoku. Prietok prepnutia Qc pri narastajúcom a Qc pri
klesajúcom prietoku udáva výrobca.
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1.12 Zóna prepnutia prepínacieho zariadenia
Zóna prepnutia prepínacieho zariadenia je rozsah prietoku prepnutia Qc meraèa.
1.13 Prechodový prietok (Qt)
Prechodový prietok Qt je prietok, ktorý rozde¾uje horný a dolný úsek rozsahu prietoku, a je to prietok, pri ktorom nastáva zmena hraníc najväèích dovolených chýb.
Prechodový prietok hlavného meraèa je rovný
- prechodovému prietoku hlavného meraèa alebo
- prechodovému prietoku ved¾ajieho meraèa.
1.14 Najväèia dovolená chyba
Najväèia dovolená chyba je hranica chyby, ktorú dovo¾uje tento oddiel tejto èasti prílohy pri národnom schválení typu a pri národnom prvotnom a následnom overení meraèa.
1.15 Strata tlaku
Strata tlaku znamená tlakovú stratu spôsobenú prítomnosou meraèa v potrubí.
II.

METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.1

Najväèie dovolené chyby zdrueného meraèa sú:
Najväèia dovolená chyba v dolnom úseku od Qmin vrátane do Qt (okrem Qt) je ± 5 %.
Najväèia dovolená chyba v hornom úseku od Qt vrátane do Qmax vrátane je ± 2 %.

2.2. Metrologické triedy hlavného a ved¾ajieho meraèa:
Hlavný a ved¾ají meraè sú rozdelené pod¾a hodnôt Qmin a Qt definovaných v oddiele I do metrologických tried:
2.3

Najväèia dovolená chyba v prevádzke poèas platnosti overenia sa rovná dvojnásobku najväèej dovolenej chyTriedy

Qn
<15 m3/h

³15 m3/h

Trieda A
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,04 Qn
0,10 Qn

0,08 Qn
0,30 Qn

Trieda B
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,02 Qn
0,08 Qn

0,03 Qn
0,20 Qn

Trieda C
hodnota Qmin
hodnota Qt

0,01 Qn
0,015 Qn

0,006 Qn
0,015 Qn

by pod¾a bodu 2.1.
III.

TECHNOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1

Kontrukcia - veobecné ustanovenia
Meraè musí by vyrobený tak, aby zaruèoval
- dlhú ivotnos a ochranu proti neoprávneným zásahom,
- splnenie ustanovení tohto oddielu za bených podmienok pouívania.
Ak sú meraèe vystavené náhodnému spätnému prúdeniu, musia mu odola bez zhorenia alebo obmedzenia
metrologických vlastností a musia zároveò takýto spätný chod zaznamena.

3.2

Materiály
Meraè musí by zhotovený z materiálov, ktoré sú na úèely pouívania meraèa primerane pevné a trvanlivé. Vetky materiály pouité na výrobu meraèov musia by odolné proti vnútornej a normálnej vonkajej korózii, a ak
treba, majú by chránené vhodnou povrchovou úpravou. Zmeny teploty vody v rozsahu prevádzkovej teploty
nesmú kodlivo ovplyvni materiály, z ktorých je meraè vyrobený.
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Tesnos - odolnos proti tlaku
Meraè musí trvalo odoláva stálemu pôsobeniu tlaku vody, pre ktorý bol navrhnutý (maximálny prevádzkový
tlak), bez zlyhania funkcie, bez netesnosti, bez presakovania cez steny alebo bez trvalej deformácie. Minimálna
hodnota tohto tlaku je 10 barov.

3.4

Strata tlaku
Hodnota straty tlaku sa zisuje pri skúkach pre národné schválenie typu; strata tlaku nesmie prekroèi hodnotu 0,25 baru pri menovitom prietoku a 1 baru pri maximálnom prietoku.
Na základe výsledkov skúok sa meraèe zatrieïujú do tyroch skupín s týmito najvyími hodnotami straty tlaku: 1 bar, 0,6 baru, 0,3 baru a 0,1 baru. Táto hodnota musí by uvedená v rozhodnutí o schválení typu.

3.5

Ostatné technologické podmienky hlavného aj ved¾ajieho meraèa musia zodpoveda technologickým podmienkam opísaných v príslunom oddiele I, II alebo III tejto èasti prílohy pod¾a princípu èinnosti meraèa.

IV.

ZNAÈKY A NÁPISY

4.1

Identifikaèné nápisy
Na hlavnom a ved¾ajom meraèi musia by povinne vyznaèené - èitate¾ne a nezmazate¾ne, oddelene alebo spolu,
na telese meraèa, na èíselníku alebo na informaènom títku - tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

meno alebo obchodné meno výrobcu alebo jeho obchodná znaèka,
metrologická trieda a menovitý prietok Qn v m3 za hodinu,
rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
jedna alebo dve ípky ukazujúce smer toku vody,
národná znaèka schváleného typu (hlavného a ved¾ajieho meraèa),
maximálny prevádzkový tlak v baroch, ak prekraèuje 10 barov,
písmeno V alebo H, ak meraè môe správne pracova len vo vertikálnej (V) alebo v horizontálnej (H)
polohe.

Na meraèi musí by ïalej uvedené:
a) trieda tlakovej straty zdrueného meraèa,
b) zóna prepnutia meraèa,
c) rok výroby a výrobné èíslo meraèa,
d) národná znaèka schváleného typu (zdrueného meraèa),
e) Qt zdrueného meraèa,
4.2

Umiestnenie overovacích znaèiek
Miesto pre národné overovacie znaèky musí by na dôleitej èasti meraèa (spravidla na telese), kde musia by
zrete¾ne vidite¾né bez potreby demontáe meraèa.

4.3

Plombovanie
Meraè má by vybavený ochranným zariadením, ktoré môe by zaplombované tak, aby bola záruka, e ani
pred, ani po správnej intalácii meraèa nemohol by meraè ani jeho justovacie zariadenie demontované alebo
zmenené bez pokodenia ochranného zariadenia.

V.

NÁRODNÉ SCHVÁLENIE TYPU

5.1. Postup
Schválenie typu meraèov sa vykonáva v súlade so zákonom a § 4 a 5 tejto vyhláky.
5.2. Skúka typu
Keï sa má na základe iadosti zisti, èi typ je v zhode s poiadavkami tejto vyhláky, vykonajú sa laboratórne
skúky na urèitom poète prístrojov pri splnení týchto podmienok:
5.2.1 Hlavný aj ved¾ají meraè sa podrobí schváleniu typu opísanému v oddiele I, II alebo III tejto èasti prílohy pod¾a
princípu èinnosti.
5.2.2 Poèet zdruených meraèov urèených na skúanie
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Poèet meraèov, ktoré výrobca predloí na skúky, je uvedený v tejto tabu¾ke:
Menovit¸ prietok Qn (m3/h)
Do 100 vrÀtane
Nad 100 do 400 vrÀtane

Po§et mera§ov
3
2

5.2.3 Tlak
Pre metrologické skúky (bod 5.2.5) tlak na výstupe meraèa musí by dostatoène ve¾ký na to, aby sa zabránilo
kavitácii.
5.2.4 Skúobné zariadenie
Vo veobecnosti sa meraèe musia skúa jednotlivo a v kadom prípade tak, aby sa preukázali jednotlivé charakteristiky kadého meraèa.
Maximálna neistota kalibrácie pri meraní preteèeného objemu nesmie prekroèi 0,2 % vrátane vplyvu chýb
v intalácii.
Maximálna dovolená neistota je 5 % pri meraní tlaku a 2,5 % pri meraní straty tlaku.
Poèas kadej skúky pomerné kolísanie prietoku nesmie by väèie ako 2,5 % medzi Qmin a Qt a 5 % medzi Qt
a Qmax .
Zariadenie musí by schválené prísluným metrologickým orgánom.
5.2.5 Postup pri skúaní
Skúky pozostávajú z týchto úkonov vykonaných v takomto poradí:
1. tlaková skúka tesnosti,
2. stanovenie kriviek chýb v závislosti od prietoku pri urèení vplyvu tlaku a pri zoh¾adnení normálnych podmienok intalácie pre daný typ meraèa (priame úseky potrubia pred a za meraèom, zúenia, prekáky a
pod.) uvedených výrobcom,
3. stanovenie straty tlaku,
4. zrýchlená skúka ivotnosti.
Tlaková skúka tesnosti pozostáva z dvoch èastí:
a) kadý meraè musí odola bez netesnosti a bez presakovania cez steny tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 15 minút [pozri bod 4.1 písm. f)],
b) kadý meraè musí bez pokodenia alebo zablokovania odola tlaku 20 barov alebo dvojnásobku najväèieho
prevádzkového tlaku pôsobiaceho poèas 1 minúty [pozri bod 4.1 písm. f)].
Výsledky skúok 2 a 3 musia poskytnú dostatoèný poèet bodov na presné vynesenie kriviek v celom rozsahu.
Zrýchlená skúka ivotnosti hlavného aj ved¾ajieho meraèa sa uskutoèní pod¾a oddielu I, II alebo III tejto èasti
prílohy v závislosti od princípu èinnosti.
Zrýchlená skúka ivotnosti zdrueného meraèa sa skladá z preruovaného zaaovania meraèa pri splnení
týchto podmienok:
- poèet cyklov 50 000,
- èas prietoku 15 s,
- prietok dvakrát Qc pri vzostupnom prietoku,
- èas prietoku meraèom 15 s,
- èasový rozsah dosiahnutia zastavenia prietoku 3 s a 6 s.
Pred prvou skúkou a po kadej sérii skúok sa musia stanovi chyby merania ako minimálna poiadavka pri
týchto hodnotách prietokov:
Qmin, Qt, 0,5 Qn, Qn, Qmax,pri narastajúcom prietoku pred hodnotou Qc,pri narastajúcom prietoku po hodnote
Qc,pri klesajúcom prietoku pred hodnotou Qc,pri klesajúcom prietoku po hodnote Qc.
Pri kadej skúke musí by mnostvo vody, ktoré preteèie meraèom, dostatoèné na to, aby sa otoèil ukazovate¾
alebo valèek na overovacej stupnici o jednu alebo o viac celých otáèok a aby sa tak vylúèili vplyvy cyklických
skreslení.
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5.2.6 Podmienky národného schválenia typu
Typ meraèa sa schváli, ak spåòa tieto poiadavky:
a) je v zhode s administratívnymi, technickými a metrologickými poiadavkami tejto vyhláky,
b) skúky 1, 2 a 3 v bode 5.2.5 preukáu zhodu s bodmi II a III tohto oddielu, ak ide o metrologické a technologické charakteristiky,
c) po kadej zrýchlenej skúke ivotnosti
1. v porovnaní s pôvodnou krivkou sa nezistia rozdiely medzi Qt a Qmax väèie ako 1,5 % alebo väèie ako 3
% medzi hodnotami Qmin a Qt,
2. maximálna chyba meraèa medzi Qmin a Qt je ± 6 % a medzi Qt a Qmax ± 2,5 %.
VI.

NÁRODNÉ PRVOTNÉ A NÁSLEDNÉ OVERENIE

6.1

Priestory a skúobné zariadenie musia zaisti vykonanie overenia v bezpeèných, spo¾ahlivých podmienkach
a bez straty èasu osôb zodpovedných za skúanie. Musia by splnené poiadavky druhej èasti bodu 5.2.3 tejto
prílohy, ale meraèe mono skúa aj v sérii, ak treba. Ak sa pouije táto metóda, výstupný tlak za posledným
meraèom musí by o 100 kPa väèí ako tlak nasýtených pár vody pri skúobnej teplote. Skúobné zariadenie
musí by nadviazané na národný etalón prietoku.

6.2

Overenie obsahuje skúku presnosti pri najmenej dvoch prietokoch, ak sa skúke podrobili separátne hlavný aj
ved¾ají meraè
a) pri narastajúcom prietoku pred hodnotou Qc,
b) pri Qt hlavného meraèa pri klesajúcom prietoku, ak Qt zdrueného meraèa je zhodný s Qt ved¾ajieho meraèa, alebo pri Qmin hlavného meraèa pri klesajúcom prietoku, ak Qt zdrueného meraèa je zhodný s Qt
hlavného meraèa.
Ak sa skúke podrobil iba ved¾ají meraè, potom overenie obsahuje ïalie skúky pri týchto prietokoch:
a) medzi Qt a 1,1 Qt (tento bod sa nevyaduje, ak Qt zdrueného meraèa je zhodný s Qt ved¾ajieho meraèa),
b) medzi 0,45 Qmax a 0,5 Qmax,
c) pri klesajúcom prietoku pred Qc.
Ak sa skúke nepodrobil ani ved¾ají meraè, potom overenie obsahuje ïalie skúky pri týchto prietokoch:
a) medzi Qmin a 1,1 Qmin ved¾ajieho meraèa,
b) medzi Qt a 1,1 Qt ved¾ajieho meraèa (tento bod sa nevyaduje, ak sa u tento bod skúal).

6.3

Tlaková skúka tesnosti sa uskutoèní pri tlaku 16 barov alebo 1,6-násobku najväèieho prevádzkového tlaku
pôsobiaceho poèas 1 minúty. Pri tlakovej skúke sa postupuje pod¾a príslunej slovenskej technickej normy

6.4

Najväèie dovolené chyby sú uvedené v bode 2.1.

6.5

Pri kadej skúke musí by mnostvo vody preteèenej meraèom také, aby neistota kalibrácie bola menia
ako 1/4 dovolenej chyby meradla.

6.6

Ak sa zistí, e vetky chyby leia v jednom smere, meraè sa musí nastavi tak, aby nie vetky chyby prekroèili
jednu polovicu najväèej dovolenej chyby.

