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A távhõköltségek csökkentésének hatékony
eszköze a MID kompatibilis hõfogyasztásmérõ
Aligha van olyan kérdés az országban, talán a futballt leszámítva, amelyhez annyi ember ért és oly sokakat foglalkoztat, mint a
távhõdíj. Számos cikk és javaslat született már a témában e lap
hasábjain is, de a növekvõ energiaárakat csak energiamegtakarítással lehet kompenzálni.

Egyedi mérésre és fûtésszabályozásra alkalmas
ún. mini hõközpont (lakáskészülék), ultrahangos
MID-kompatibilis hõfogyasztásmérõvel

a

z energia-megtakarítás ösztönzése érdekében ma már szinte elképzelhetetlen, hogy új vagy felújított fűtési rendszer a hőfogyasztás mérése nélkül valósuljon meg. Ha a beruházóknak fontos a pontosság, a megbízhatóság, a TCO, vagyis a Tulajdonlás Teljes
Költsége (Total Cost of Ownership), akkor el kell felejteniük a mechanikus vízmérővel szerelt hőfogyasztásmérőket és
az azokkal kapcsolatos üzemeltetési gondokat! Az egyedi fűtési körökbe (lakásmérők) is mindenképpen ultrahangos
(mozgó alkatrészt nem tartalmazó) hőmennyiségmérőket célszerű beépíteni.
Az 1991. évi XLV. törvény, Mérésügyi
Törvény és annak végrehajtásáról
szóló (többször módosított) 127/1991.
(X. 9.) kormányrendelet értelmében a
hőfogyasztásmérő kötelező hitelesítésű
mérőeszköz.
Ennek a rendelkezésnek a betartása
rendkívül fontos, miután tapasztalatunk
szerint az Államkincstár a gázártámogatás
kiutalását megelőzően az MKEH (korábban OMH) vagy MID szerinti EU-s hitelesítés meglétét és érvényességét ellenőrzi.
Amennyiben a hőszolgáltató, végső soron a fogyasztó olyan hőfogyasztás- mérőt
választ, amely megfelel a 2004/22/EK számú MID-irányelvnek, akkor az EU elvárá-
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saival összhangban lévő mérőt kap. Gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a mérőket
ezután már nem kell üzembe helyezést
megelőzően a régi nemzeti szabályozás
szerint hitelesíteni. Így a hőszolgáltató és
a fogyasztó takarékoskodhat az idejével,
erőforrásaival és nem utolsósorban a pénzével, ugyanis a MID-címkének nincs költségvonzata. A CE-M-címkével szállított
hőfogyasztásmérőt 2006. novembertől
minden felhasználó köteles elfogadni. A
8/2006. (II. 27.) GKM -rendelet „A mérőeszközökről szóló egyedi előírásokról” 2006.
október 30-i hatállyal léptette érvénybe
Magyarországon az előbb említett 2004.
márciusi 2004/22/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvet („MID”, mérőeszközirányelv). A határozat szerint minden új típusú mérőberendezést (víz-, gáz-, villany
és hőfogyasztásmérőket) az új EUdirektívának (MID) megfelelően kell jóváhagyni.

Mit is jelent a MID-jóváhagyás?
Az irányelv célja a mérőműszerek
törvényességének harmonizálása, a határokon túl, illetve a kereskedelmi korlátok megszüntetése. Az áruk szabad
áramlásán kívül a MID további céljai:
• a közérdek,
• a közegészség,
• a biztonság,
• a környezet és
• a fogyasztó védelme, továbbá
• az adók és járulékok beszedésének
elősegítése.
Az Európai Parlament támogatja a
direktívát, és mind a 31 ország a direktíva előírásai mellett voksolt.

Mibõl áll a Mérõmûszerek
irányelv (MID)?
A MID 10 kategóriát állít fel, és mindegyik kategórián belül a MID a jóváha-

gyási folyamatokra, a piac ellenőrzésére, illetve a műszerek természetére és
jelölésére vonatkozó gyakorlati kódokat tartalmaz.
2006. október 31. óta a 28 ország mindegyike választhatja a MID-előírásokat, de
az előírások elhagyása mellett is dönthet.

Ki felelõs a MID-direktívák
betartásáért?
A mérőműszer gyártója teljes mértékben felelős a MID-előírások bevezetéséért. Ezt egy pártatlan, akkreditált testület
alkalmazásával teheti meg a dán Kamstrup A/S, pl. a Denmark Force Technology-nál, a MID-előírások jóváhagyása
végett. Az akkreditált testület ellenőrzi,
hogy a termék eleget tesz-e az előírásoknak. A gyártó csak ezt követően
kaphat megfelelőségi nyilatkozatot a
testülettől.
A Megfelelőség-értékelési modulok az
alábbiak:

MID-kompatibilis hõfogyasztásmérõ

• A Modul: a megfelelőség kinyilvánítása belső gyártásellenőrzés alapján;
• A1 Modul: a megfelelőség kinyilvánítása belső gyártásellenőrzés és bejelentett testület által végzett termékvizsgálat alapján;
• B Modul: a típusvizsgálat (Type test);
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• C Modul: a típusazonosság kinyilvánítása belső gyártásellenőrzés alapján;
• C1 Modul: a típusazonosság kinyilvánítása belső gyártásellenőrzés és bejelentett testület által végzett termékvizsgálat alapján;
• D Modul: a típusazonosság kinyilvánítása a gyártás minőségbiztosítása
alapján (Declaration on type compilance based on quality assurance of
the production);
• D1 Modul: a megfelelőség kinyilvánítása a gyártás minőségbiztosítása
alapján;
• E Modul: a típusazonosság kinyilvánítása a végtermék-ellenőrzés és -vizsgálat minőségbiztosítása alapján;
• E1 Modul: a megfelelőség kinyilvánítása a végtermék-ellenőrzés és -vizsgálat minőségbiztosítása alapján;
• F Modul: a típusazonosság kinyilvánítása a termék ellenőrzése alapján;
• F1 Modul: a megfelelőség kinyilvánítása a termék ellenőrzése alapján;
• G Modul: a megfelelőség kinyilvánítása
mindendarabos ellenőrzés alapján;
• H Modul: a megfelelőség kinyilvánítása teljes minőségbiztosítás alapján;
• H1 Modul: a megfelelőség kinyilvánítása teljes minőségbiztosítás és a tervek vizsgálata alapján.
Az előbb említett dán Kamstrup A/S
hőfogyasztásmérők gyártója pl. a B és
D Modulokat választotta.

Mikor tesz eleget a mérõmûszer
a MID-direktíváknak?
A jövőben a MID-direktíváknak megfelelő mérőberendezéseken mindig fel
kell tüntetni a CE jelet, amelyet egy M
betű, a gyártási év, illetve az akkreditáló testület bejegyzési száma követ. A
megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó
köteles a mérőműszerhez mellékelni.

A MID hatálya alá tartozó mérõeszközök
MI-001
MI-002
MI-003
MI-004
MI-005
MI-006
MI-007
MI-008
MI-009
MI-010

Vízmérõk
Gázmérõk és térfogat korrektorok
Villamos fogyasztásmérõk
Hõfogyasztásmérõk
Folyadékok (víz kivételével) folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló
mérõrendszerek
Automatikus mûködésû mérlegek
Taxiórák
Anyagok hosszúságának és térfogatának mérésére szolgáló mûszerek
Méretek (hosszúság, felület, térfohat) meghatározására szolgáló mûszerek
Kipufogógáz elemzésére szolgáló mûszerek

Hosszú évek óta sikerrel alkalmazzák
hazánkban, elsősorban a távhőszolgáltatásban és az energetikai épületgépészetben érdekelt szolgáltatók és vál-

ogyasztásmérők állnak rendelkezésre.
A képeken bemutatott MID-kompatibilis számítóegységek választható
módon telepes, 24 V AC vagy 230 V AC
tápellátással üzemelhetnek. Rendelkezésre álló kommunikációs modulok: MBus, RS232, impulzus ki/bemenet, LON,
rádió-kommunikáció és modem, ill.
ezek kombinációja. Modulárisan felépített szoftverek segítik az automatikus
mérőleolvasást (AMR; Automatic Meter
Reading), illetve a különböző fogyasztási adatok (víz, gáz, elektromos fűtési/hűtési energia) számlázási célú menedzselését (AMM).

Ultrahangos átfolyásmérõ-család qp=0,6–1000 m3/h

(Képek forrása: Comptech Kft.)
lalkozások a MID-direktíváknak megfelelő hőmennyiségmérőket, ultrahangos
átfolyásmérőket (0,6–1000 m3/h). A hőmennyiségmérők használatának másik
nagy területe a lakások és kisközösségek hőfogyasztásának mérése. A
hőközponti és ipari mérésekre tervezett
méretekben pedig az erőművi, fűtőművi
folyamatirányítást is segítő, ún. ipari hőf-

MACSKÁSSY PÉTER
okleveles gépészmérnök

Kábel és csõátvezetések

A hazai helyzet
Magyarországon a 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban lévő 8/2006. (II. 27.) GKMrendelet 2006. október 30-án lépett életbe. Ezen időpont után csak a rendelet –
és ezzel a MID-előírásainak megfelelő
mérőműszerek hozhatók forgalomba
Magyarországon. Kivételt képeznek azok
a műszerek, amelyek a rendelet életbe
lépése előtt már rendelkeztek Magyarországon kiadott hitelesítési engedéllyel.
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