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Elszámolási mérés kiviteli tervének méréstechnikai követelményei 

 

5 MW alatti beépített teljesítmény ő kiser ımővek és 

Nagyfogyasztói elszámolási mérések 

 

• Tervezıi nyilatkozat (szabványosságra, tőzvédelemre, munkavédelemre vonatkozóan). 

• Egyvonalas hálózati csatlakozási rajz a fıberendezések feltüntetésével, tulajdoni határ megjelölésével. 

• Hálózati csatlakozási szerzıdés szerinti-, és az üzemszerően vételezett / betáplált teljesítmény. 

• A készülékek elrendezési rajza, fogyasztásmérı-hely kialakítása a fogyasztásmérı helyének 

megjelölésével. 

• A bekötési és szerelési rajzok (mérıváltók, sorkapocs, mérık, távleolvasás). Ha a mérı- és 

modemszerelést az ELMŐ végzi, akkor ez lehet egy oldalas típusterv lap is az aktuális adatokkal 

kitöltve. 

• Több mérıs, összegzıs mérés esetén a mérés egyszerősített elvi mőködési rajza. 

• A mérés mőszaki leírása. 

• A készülékek listája (anyag lista), mőszaki adatok. 

 

Tervezési, kivitelezési szempontok: 

 

• A mérés a tulajdoni határra kerüljön. (Transzformátor szekunder oldali mérése esetében a számlázás a 

transzformátor veszteség korrekció miatt bonyolultabb.) Közvetlen alállomási csatlakozás esetén, ha a 

csatlakozó kábel vagy távvezeték a fogyasztó tulajdona, illetve a kiserımő tulajdona, akkor a mérést az 

alállomásban kell elhelyezni. 

• A fogyasztásmérést az elszámolás tarifális igényének megfelelıen „ad-vesz” irányú programozható 

elektronikus mérıvel, az ELMŐ által távleolvashatóan kell elkészíteni (a telefonvonal csatlakozási 

pontját, modemet, szükség esetén vonalválasztót is be kell tervezni). Alállomási csatlakozás esetén az 

alállomás tulajdonosa (ELMŐ) által jóváhagyott tervezıtıl, kivitelezıtıl rendelje meg a beruházó a 

munka elvégzését. 

• Amennyiben a tartalék betáplálás nem a kiserımő belsı elszámolási körébe tartozik, azaz méretlen 

ELMŐ hálózatról van ellátva, akkor a tarifális igényének megfelelı mérést kell betervezni. Ha a tartalék 

betápláláson az igény meghaladja a 3x50 Ampert, akkor a mérést távolról leolvashatóan programozható 

elektronikus mérıvel kell elkészíteni. 

• A mérık ellenırzése, hibaelhárítása és a leolvasás érdekében a készülékeket jól megközelíthetı helyen 

kell elhelyezni. A közép- vagy nagyfeszültségő térben (helyiségben) csak tokozott berendezések 

esetében helyezhetı el. 

• A mérés teljes körében (áram- és feszültség kapcsokra) biztosítani kell a zárhatóságot és 

plombálhatóságot. (A mérésben szereplı mérıváltók kapocs fedelét és a szekunder köreinek 



ELMŐ DSO Kft. Méréstechnikai és mérıellenırzési osztály 

Nyomtatás: 08.02.26 Mérési tervek követelmenyei ELMŐ.doc 2 

huzalozásában szereplı sorozatkapcsokat, kismegszakítókat az illetéktelen beavatkozás ellen védı 

burkolattal és plombázási lehetıséggel el kell látni.) 

• A méréshez érvényes OMH hitelesítési jegyzıkönyvvel (mőbizonylattal) rendelkezı mérıváltókat kell 

alkalmazni. Ezeket a jegyzıkönyveket (mőbizonylatokat) legkésıbb a helyszíni üzembe helyezésnél át 

kell adni.  

• Áramváltók kiválasztásának alapkövetelményei: 

− Osztálypontosság ≤ 0,5  

− Érvényes OMH hitelesítéssel, pecséttel rendelkezzen /a hitelesítés érvényességének 

idıtartama 15 év, 2001. január 1. után gyártott mérıváltók esetén korlátlan/. 

− Névleges szekunder áram: 5 A 

− Névleges teljesítmény:  

� S = 5 VA  10 méteres szekunder vezeték nyomvonal hosszig. 

� S = 10 VA  10-tıl 20 méteres szekunder vezeték nyomvonal hosszig. 

− Az áramváltó egymagos kivitelő legyen, ettıl eltérni csak indokolt esetben lehet. Ha az 

áramváltó többmagos kivitelő, akkor a mérési mag 0,5 H pontossági osztályú legyen. Erre 

csak az elszámolási mérés telepíthetı. A többi mag csak az áramszolgáltató engedélyével, 

feltételeivel használható (zárhatóság stb.) 

− Kis- és középfeszültségő mérések esetén átköthetı primer vagy szekunder tekercső 

áramváltó nem alkalmazható. 

− Az áramváltók névleges áramát a lekötött (szerzıdött) teljesítménybıl számított terhelı 

áramhoz illeszteni kell.    0,5 In(áv)  ≤  Iüz  ≤ 1,2 In(áv) 

− A legkisebb alkalmazható vezeték keresztmetszet 2,5 mm2, Típus 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.  

− Méretezés: 

Számítással ellenırizni kell, hogy a felszerelt áramváltók névleges teljesítıképessége (VA) a 

szekunder kör terheléséhez illesztett legyen /a névleges teljesítmény 25-100%-a közötti érték 

megfelelı/. 

Az áramkör terhelési értéke: 

eseténrézvezeték
m

mm
0175,0

A
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R
2

→→→→
ΩΩΩΩ====

∗∗∗∗ηηηη====  

− keresztmetszete: A = 2,5 mm2 
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− áramváltó és fogy. mérı közötti távolság: l = 10 m 

− fogyasztásmérı teljesítmény felvétele (SL7000): S1 = 0,01 VA 

 

ΩΩΩΩ====
∗∗∗∗∗∗∗∗====

∗∗∗∗ηηηη==== 14,0
5,2

1020175,0
A

l2
R  

 

S2 = I2 * R = 52 * 0,14 = 3,5 VA. 

A mérıkör terhelése: S=S1+S2 = 0,01 VA + 3,5 VA = 3,51 VA 

Követelmény: 0,25 Snévl <= S <= Snévl 

Az alkalmazandó áramváltó névleges teljesítménye 5 VA 

 

• Feszültségváltók kiválasztásának alapkövetelményei: 

- Osztálypontosság ≤ 0,5 

- Érvényes OMH hitelesítéssel, pecséttel rendelkezzen /a hitelesítés érvényességének idıtartama 

15 év, 2001. január 1. után gyártott mérıváltók esetén korlátlan/. 

- Un=100V 

- Sn ≥ 15VA 

- A legkisebb alkalmazható vezeték keresztmetszet 2,5 mm2, Típus tömör vagy elemi szálas réz 

vezeték. 

- Az elszámolási mérı(k) táplálására használt magra az elszámolási mérı(kö)n kívül más 

berendezés nem köthetı. 

 

• Szerelési elıírások 

A kisfeszültségő mérıváltós fogyasztásmérı berendezés mindegyik áramváltója szekunder 

áramkörének mindkét vezetékét és a hozzátartozó feszültség vezetıt, tehát 3-3 vezetıt külön-

külön védıcsıben, kötés nélkül kell szerelni. A nullaveztıt az L3 /T/ fázishoz tartozó védıcsıben 

kell vezetni, tehát ebben összesen 4 vezetı lesz. A védıcsöves szerelés helyett hajlékony 

jelzıkábel is alkalmazható (min. 10 erő). 

Az áram- és feszültségváltós fogyasztásmérı berendezés mindegyik áramváltójának mindkét 

szekunder vezetıjét áramváltónként külön-külön védıcsıben, a feszültségváltók szekunder oldali 

három vezetıjét az esetleges nullavezetıvel együtt úgyszintén külön csıben kell szerelni és a 

sorozatkapcsos szerelvényhez csatlakoztatni /összességében 4 db védıcsı szükséges/. A 

szekunder áramkörök vezetékei lehetnek hajlékony jelzıkábelek is. A feszültségváltó(k) és 

áramváltó(k) szekunder köreit külön jelzıkábelen kell vezetni: 
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- az áramváltók szekunder vezetéke min. 6x2,5 mm2-es Cu, 

- a feszültségváltók vezetéke pedig min. 4x2,5 mm2 Cu. 

Ezeket a kábeleket csak a fogyasztásmérık táplálására szabad használni. 

Megjegyzés: A 2,5 mm2 -es keresztmetszet max. 20 m távolságig alkalmazható (annál hosszabb 

nyomvonal esetén méretezni kell). 

A mérıváltó szekunder vezetékek mindkét végét a kereskedelmi forgalomban kapható idıtálló, 

egyértelmő vezeték jelölıkkel meg kell jelölni. 

Közép- és nagyfeszültségő mérések esetén a mérıváltók részére külön mérıcellát kell beépíteni, 

amely leválasztható a fogyasztásmérık, mérıváltó körök és a mérıváltók ellenırzése céljából. 

A mérıváltókat mindhárom fázisba kell telepíteni.  

A feszültségváltótól a fogyasztásmérıig tartó szekunder vezetékben a feszültségesés a névleges 

szekunder feszültség 0,2%-ánál nagyobb nem lehet. 

A feszültségváltók szekunder kapcsainál ("n") csillagpontot kell kialakítani és ezt külön földelni 

szükséges. A csillagpont nem lehet a feszültségváltó kapcsa. Ez a földelés nem köthetı össze az 

"N" pont (nagyfeszültségő oldal) földelésével.  


