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Hvem er Michael?

• Chairman for Europas standardisering for fjernvarme/varmeenergi-kølemålere 

CEN/TC176

• Formand for S222, DS, måling af væskestrøm og energi

• CPR medlem i OIML R49 MAA

• Deltager i OIML TC8/SC5, vandmålergruppe

• Deltager i OIML TC3/SC5,  OIML hovedgruppe

• Medlem af CEN/TC92 standardisering – vandmålere

• Medlem af CEN/TC92 WG2 arbejdsgruppe

• Medlem af CEN/TC176 WG2 arbejdsgruppe

• Medlem af SIS, svensk standardisering

• Formand for CLM

• Formand for CLM erfagruppen vandmålere og for erfagruppen energimålere

• Eksaminator og certificeringsansvarlig for FORCE Certification for MID



En målers ”liv”

Typegodkendelse

De første 6 år

Stikprøvekontrol 



MID 



• MI-001 vandmålere

• MI-004 varmeenergimålere

• Vandmålere, gasmålere og volumenkonverteringsenheder, 

elforbrugsmålere, varmeenergimålere

• B + D, B + F, H1





Overgangsordninger

Fra 30. oktober 2006
• Nye typegodkendelser kun efter MID

• Gamle nationale- og EF-typegodkendelser gælder til udløb - kan ikke 

forlænges

• MID-typegodkendelser gælder i hele EØS

• MID-overensstemmelseserklæringer gælder i hele EØS

• Notificerede organer kan operere i hele EØS

• Bestemmelse om instrumenter i brug er et nationalt anliggende

• Re-verifikation er et nationalt anliggende



Overgangsordninger

• Stop for nye nationale typegodkendelser

• Stop for nye tillæg til nationale 
typegodkendelser

• Stop for forlængelse af nationale 

typegodkendelser

• Start på typegodkendelser iht. MID-reglerne

• Sidste nationale typegodkendelser udløber
• Målere, som er førstegangsverificerede i 

henhold til nationale typegodkendelser, kan 

fortsat anvendes

29. OKTOBER 2006

30. OKTOBER 2006

29. OKTOBER 2016



Standarder ol.

HARMONISEREDE STANDARDER

Eksempelvis CEN EN1434

Et måleinstrument, der opfylder elementerne i den 

harmoniserede standard, formodes at være i overensstemmelse 

med de væsentlige og de instrumentspecifikke krav. 

NORMATIVE DOKUMENTER

Eksempelvis OIML R49

Normative dokumenter kan være OIML Rekommandationer.



Modul B

TYPEAFPRØVNING

• Bemyndiget organ

• Undersøger den tekniske konstruktion

• Erklærer overensstemmelse med relevante krav

TYPEAFPRØVNING GENNEMFØRES SOM

• Undersøgelse af et repræsentativt prøveeksemplar

• Vurdering af den tekniske konstruktions egnethed



Modul B

…og hvordan ”typetester” vi så det ?



Maksimal tilladelig fejl iht. MID

Mellem overgangsflowhastigheden (Q2) (medregnet) og 
overbelastningsflowhastigheden (Q4) gælder følgende maksimale 
tilladelige fejl, positiv eller negativ, på det afgivne volumen:

• 2% for vand med en temperatur på < 30 C,

• 3% for vand med en temperatur på > 30 C

• Mellem den mindste flowhastighed (Q1) og overgangsflowhastigheden 

(Q2) (ikke medregnet) er den maksimale tilladelige fejl, positiv eller 

negativ, på det afgivne volumen 5% for vand af en vilkårlig 

temperatur.



Vandmåler test iht. OIML R49 2006

• Static pressure
• Error (of indication)
• Water temperature
• Water pressure
• Flow reversal
• Pressure loss
• Flow disturbance

• Error (of indication)
• Discontinuous flow endurance test
• Error (of indication)
• Continuous flow endurance test
• Error (of indication)



Flow disturbance



OIML R49



Test hos DELTA



Måletekniske vejledninger

Vejledning om varmeenergimålere/fjernvarmemålere. 

Vejledning om kontrolsystem for målere i drift og for 

re-verifikation af målere. (MV 07.01-01, udg. 4)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og 

varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)



Måletekniske vejledninger

1. Indledning

2. Generelt     

3. Statistisk stikprøvekontrol

4. Turnusudskiftning med stikprøvekontrol 

5. Detaljer vedrørende stikprøvekontrol



Måletekniske vejledninger

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser om 

måleteknisk kontrol af målere, er leverandørerne ansvarlige 

for, at deres målere i drift ikke overskrider det dobbelte af 

den maksimalt tilladelige fejl, som gælder for nye målere.



Indledning

Statistisk stikprøvekontrol

• dvs. etablering af et kontrolsystem, der er opbygget således, at 

der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de 

målere, der er i drift, ikke overskrider det dobbelte af de 

maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. 

Som udgangspunkt anvendes stikprøvekontrol efter 6 års 

anvendelse af et parti målere. 



Indledning

Turnusudskiftning suppleret med stikprøvekontrol af 

nedtagne målere, dvs. gennemførelse af statistisk 

stikprøvekontrol af målere, der er nedtaget efter 6 års brug. 

Turnusperioden for andre partier bestående af tilsvarende 

målere skal herefter planlægges i afhængighed af resultatet 

af den gennemførte stikprøvekontrol. 



Indledning

For vandmålere er der yderlige en mulighed.

Periodisk udskiftning, dvs. udskiftning af alle målere i et givet 

parti senest 6 år efter partiets opsætning.



Generelt for varmeenergi

Med hensyn til definitioner og symboler henvises til MID MI-004,  

DS/EN 1434-1:2007 og OIML R75 2002. 

Specielt skal nævnes, at: 

• qi (mindste volumengennemstrømning for måleren) 

• qp (største permanente volumengennemstrømning for måleren),

• Qs

benævnes anderledes for målere godkendt i henhold til tidligere anvendte 

standarder.



Generelt

Leverandøren skal (kan) stikprøvekontrollere sine målere 

første gang efter maks. 6 år, regnet fra installationen af 

målerne i partiet.

Resultatet af stikprøvekontrollen anvendes til at fastlægge 

den følgende opsætningsperiode – inden den næste 

stikprøvekontrol. 



Statistisk stikprøvekontrol

Partiinddeling

Målerbestanden skal inddeles i partier med ensartede 

karakteristika, således at stikprøveresultatet kan betragtes 

som repræsentativt for det målerparti, som målerne er 

udtaget fra. Bl.a.: 



• Målerne skal have samme måleprincip, f.eks. vingehjulsmålere, 

magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere 

• Målerne skal have samme størrelse

• Målerne skal være opsat inden for en maks. 2 års periode

• Målerne skal være af samme fabrikat, dvs. samme 

typebetegnelse og samme fabrikant

• Målere sammensat af typegodkendte underenheder vurderes i 

forhold til de relevante typegodkendelsesattester i forhold til 

partidannelse. 



Statistisk stikprøvekontrol

Målerne skal vælges ved tilfældig udtagning og skal 

nedtages og bringes til målerlaboratoriet på betryggende 

måde. 

Nedtagning skal ske, således at ændringer af målerens 

tilstand i forhold til driftssituationen så vidt muligt undgås. 

Såfremt der opstår hændelser, der eventuelt vil kunne have 

indflydelse på de efterfølgende kontrolmålinger, meddeles 

dette til det bemyndigede laboratorium.



Statistisk stikprøvekontrol

Godkendelseskriterier

Laboratoriet meddeler resultatet af kontrolmålingen 

1. Partiet er godkendt efter verifikationsfejlgrænsen.
Dvs. målerne fungerer lige så godt som nye målere 

2. Partiet er godkendt efter driftsfejlgrænsen. 

3. Partiet kan ikke godkendes efter driftsfejlgrænsen . 



Turnusudskiftning 

Turnusudskiftning betyder, at alle målere udskiftes efter en 

vis brugsperiode.

I forbindelse med turnusudskiftning foretages 

stikprøvekontrol af de nedtagne målere, (ikke krav for 

vandmålere).

En forudsætning for at anvende denne metode er, at 

målerne er systematisk opdelt i partier efter samme 

kriterier, som tidligere nævnt.



Detaljer vedrørende stikprøvekontrol

Kalibreringsvolumenstrømme (kalibreringsflow).

• Målere kalibreres/kontrolleres ved de angivne volumenstrømme. 

Kalibreringen foretages altid på den måde, at man starter med 

det laveste flow og fortsætter med øvrige flow i 

størrelsesrækkefølge.

• Har man kendskab til, at måleren er kritisk ved en bestemt 

værdi, eller at måleren typisk måler ved lavere værdier, skal 

driftskontrollen også omfatte sådanne værdier. 

• NB. Det bemærkes, at det er tilladt ved driftskontrollen at 

anvende de målepunkter, som er krævet ved verifikation.


