
ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 
 
10.1.1 Elszámolási mérés kialakításának szempontjai  
10.1.1.1 A mérıváltók kiválasztása és elhelyezése 
A mérıváltók kialakítása, kiválasztása és elhelyezése feleljen meg az elosztóhálózati üzemeltetı által 
elkészített mőszaki elıírásban rögzített követelményeknek. Az összetartozó feszültségváltókat és 
áramváltókat lehetıleg ugyanabban betáplálási-, leágazási-, vagy mérımezıben kell elhelyezni. 
Nagyfeszültségő mérés esetén X/1 A áttételő áramváltókat és 120000/√3/100/√3 V áttételő 
feszültségváltókat kell alkalmazni. 
Középfeszültségő mérés esetén X/5 A (vagy amennyiben ez nem lehetséges akkor X/1 A) áttételő 
áramváltókat és X/√3/100/√3 V áttételő feszültségváltókat kell alkalmazni. 
Kisfeszültségő mérés esetén X/5 A áttételő áramváltókat kell alkalmazni. 
Az alkalmazott mérıváltók az 1991. évi XLV. törvény elıírásai szerint hitelesítettek kell legyenek. 
A mérıváltóknak az elszámolási méréshez használt (10.1.1.4. pont szerinti táblázat alapján) 0,2 vagy 0,5 
osztálypontosságú mérımagját az erre feljogosított szervezettel hitelesíttetni kell és a hitelesítést igazoló 
zárópecséttel kell ellátni. A mérıváltók kialakítása olyan legyen, hogy a szerkezete ne legyen 
megbontható, illetve az adattáblája ne legyen kicserélhetı a hitelesítési jel és a zárópecsét megsértése 
nélkül. 
10.1.1.2 Áramváltók 
A kiválasztás alapkövetelményei: 
Névleges feszültsége a mérési pont feszültségszintjének megfelelı értékő legyen. 
Az áramváltók elszámolási méréshez használt magjának névleges teljesítménye: 
� S = 5 VA 10 méteres szekunder vezeték nyomvonal hosszig. 
� S = 10 VA, 10-tıl 20 méteres szekunder vezeték nyomvonal hosszig. 
Az elszámolási mérı(k) táplálására használt magra az elszámolási mérı(kö)n kívül más berendezés nem 
köthetı. 
Kis- és középfeszültségő mérések esetén átköthetı primer vagy szekunder tekercső áramváltó nem 
alkalmazható. 
Az áramváltó egymagos kivitelő legyen, ettıl eltérni csak indokolt esetben az ELMŐ Hálózati Kft. 
üzemeltetı engedélyével lehet. Ha az áramváltó többmagos kivitelő, akkor a mérési mag az 10.1.1.4 pont 
szerinti pontossági osztályú legyen. Erre csak az elszámolási mérés telepíthetı. A többi mag csak az 
ELMŐ Hálózati Kft. engedélyével, feltételeivel használható (zárhatóság stb.). 
Az áramváltók kialakítása olyan legyen, hogy a szerkezete ne legyen megbontható, illetve az adattáblája 
ne legyen kicserélhetı a hitelesítési jel vagy a zárópecsét megsértése nélkül. 
Az áramváltók névleges áramát a szerzıdött teljesítménybıl számított terhelı áramhoz illeszteni kell. 0,5 
In(áv) <= Iszerzıdött <= In(áv) 
A szekunder körökben a legkisebb alkalmazható vezeték keresztmetszet 2,5 mm2. Típusa tömör vagy 
elemi szálas réz vezeték. 
Ha a mérıváltók szekunder köréhez szükséges vezeték nyomvonal hossza 20 méternél hosszabb, illetve 
a fentiektıl eltérı igény esetén az áramváltó köröket méretezni kell. 
 
 
 


