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2PIDQJ
Bestemmelsen gælder reverifikation af store målere (Qmin ≥ 50 liter pr. minut) monteret i
måleanlæg hvis maksimale ydeevne er mindre end 50 % af målerens maksimale
volumenstrøm.
%HVWHPPHOVHQJ OGHULNNHPnOHDQO JLWUDILNVHNWRUHQ VWDQGHUH 


)RUPnOEDJJUXQG
Krav til maksimal volumenstrøm for målere og måleanlæg til væsker bortset fra vand er
fastlagt i neden for nævnte referencer. For enkelte målere i måleanlæg af ældre dato, kan der
ved reverifikation være betydelige vanskeligheder med helt at opfylde de sædvanlige krav (50
%-reglen) til volumenstrøm og medmindre en særskilt typegodkendelsesprocedure ønskes
gennemført, er der derfor behov for en særlig praksis, som er beskrevet i denne måletekniske
meddelelse.
Ved opstilling af nye måleanlæg, ved ombygning af eksisterende måleanlæg samt ved
udskiftning af målere i eksisterende måleanlæg med en anden type målere end hidtil anvendt
skal reglerne i MDIR 02.46-11, pkt. 5 følges uændret
*HQHUHOOHNUDYWLOPDNVLPDOYROXPHQVWU¡PYHGXGI¡UHOVHDIYHULILNDWLRQ
Ref 1:
MDIR 02.46-11, pkt. 5.
Det fremgår af ref. 1, at kravet til aktuel maksimal volumenstrøm er:
mellem 50 og 110 % af Qmax (50 %-reglen)
− ved reverifikation af målere:
mellem 90 og 110 % af Qmax
− ved førstegangsverifikation:
hvor Qmax er den godkendte og på verifikationsskiltet stemplede maksimale volumenstrøm.
Ref 2:
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%HWLQJHOVHUIRUDWUHYHULILNDWLRQPHGPLQGUHHQGDI4PD[PnILQGHVWHG
Måleanlæ gget skal have væ ret i brug før 1 januar 1996.
Måleren
Måleren skal væ re typegodkendt og specificeret med største og mindste godkendte
volumenstrøm Qmax og Qmin ., idet det forudsæ ttes, at Qmin ≥ 50 liter pr. minut. Inden
måleren blev monteret i måleanlæ gget, skal den – inden for det sidste år - have væ ret prøvet og
verificeret i sit fulde flowområde fx på prøvestand. Måleren sikkerhedsplomberes til
måleanlæ gget.
Måleanlæ gget
Måleanlæ gget forsynes med sit eget verifikationsskilt med påstemplet TS-nr. (ikke målerens
TS-nr.) og maksimal volumenstrøm Qmax anlæ g . Måleanlæ ggets verifikationsskilt plomberes
til anlæ gget og anbringes lige så iøjefaldende som verifikationsskiltet på måleren.
For måleanlæ ggets maksimale volumenstrøm Qmax anlæ g gæ lder:
Qmax ≥ Qmax anlæ g ≥ Qmin × 4
hvor Qmax anlæ g skal væ re så tæ t på anlæ ggets aktuelle maksimale volumenstrøm som muligt
og delelig med 10 (liter pr. minut).
Reverifikation, anbringelse af mæ rker.
Reverifikation udføres på sæ dvanlig måde efter Erhvervsfremme Styrelsens regler, herunder
50 %-reglen, idet Qmax anlæ g benyttes som maksimal volumenstrøm.
Verifikationsmæ rke og årsmæ rke skal anbringes på måleanlæ ggets verifikationsskilt.
Verifikationsmæ rkat anbringes i umiddelbar næ rhed af måleanlæ ggets verifikationsskilt.
9HGUHYHULILNDWLRQXGI¡UWHIWHUGHQQHSURFHGXUHPnKYHUNHQYHULILNDWLRQVP UNHnUVP UNH
HOOHUYHULILNDWLRQVP UNDWDQEULQJHVSnPnOHUHQVYHULILNDWLRQVVNLOWGDEHWLQJHOVHUQHIRU
UHYHULILNDWLRQDIPnOHUHQLNNHHURSI\OGWQnUGHQHUPRQWHUHWLPnOHDQO JJHW
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