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TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVÍZMÉRŐK ELHELYEZÉSÉRŐL
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban ÉTV Kft.) az elszámolási célú mellékvízmérőt csak akkor
veszi nyilvántartásba, ha a mérő műszaki átvétele során meggyőződik arról, hogy a kivitelezés az érvényben lévő
műszaki szabványok és előírások alapján történt meg.
A mérő ÉTV Kft. általi műszaki átvétele ill. plombazárral történő ellátása csak abban az esetben lehetséges, ha a
mellékmérő beszerelésének módja megfelel az ÉTV Kft. Üzletszabályzata 4.6 pontjában leírtaknak.
Mellékvízmérő telepítése vagy cseréje esetén a házi ivóvízhálózaton kivitelezési munkát az a személy vagy
vállalkozás végezhet, aki kivitelezői jogosultsággal rendelkezik.
A lakás-mellékmérőre vonatkozó általános szabályok:
A beépítés előtt ellenőrizni kell a mérőeszköz hitelességét (csak hiteles vízmérő használható
elszámolásra). Az elszámolási célú mellékvízmérőként beépítendő mérők az MKEH tanúsító jelen
látható évszámot követő nyolcadik év december 31. napjáig tekinthetők hitelesnek.
A mérő beszerzésekor figyelembe kell venni a megvásárolni kívánt mérő pontossági osztály szerinti
besorolását. Lakás mellékmérőként a „MID” direktívának megfelelő, R160-as mérési pontosságú mérőt
szükséges alkalmazni; 2016. évtől kizárólag „MID” normatíváknak is megfelelő mellékmérők építhetők
be.
A mérőhely kialakításának és a vízmérő elhelyezésének követelményei:
A mérőhely kialakítását kizárólag vízvezeték-szerelési engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy
vállalkozás végezheti.
A vízmérő bekötési helyének kialakításakor és bekötésénél figyelembe kell venni a vonatkozó
szabványok előírásait.
Az újonnan kialakítandó mellékvízmérőt vízszintesen elhelyezve kell bekötni úgy, hogy a szárnykerék
tengelye függőleges helyzetben álljon és a számláló leolvasható legyen.
A mérőnek bármikor akadálymentesen leolvashatónak, karbantartáskor illetve kiszereléskor könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
Gondoskodni kell a VIPAK zárógyűrűk (szolgáltatói plombazár) egyszerű levehetőségéről és
felhelyezhetőségéről.
A műszaki átvétel idejére a vízmérőt és az oldható kötést hozzáférhetővé kell tenni a plomba
levételének és a plomba felhelyezésének elvégzéséhez.
A vízmérőt védeni kell a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és vibráció okozta sérülés
kockázataitól, a víz és a környező levegő szélsőséges hőmérséklet okozta sérülésveszélytől, illetve
korróziót okozó hatásoktól.
A vízáramlás irányának meg kell egyeznie a mérőn jelzett áramlási iránnyal. A beépítés során kiemelt
szempont, hogy az áramlás útját semmi ne akadályozza.
A mérő előtt és után elzárót, valamint a vízmérőre vonatkozó műszaki leírásnak megfelelő szabad
egyenes csőszakaszt kell biztosítani. A vízmérőbekötést csatlakozóval, „hollandi anyával” és
tömítőgyűrűvel kell szerelni.
Keresztmetszet változás a mérő előtt vagy közvetlenül utána csak akkor alkalmazható, ha a mérő
típusengedélye ezt lehetővé teszi.
A mérő előtt és után úgy kell a csöveket rögzíteni, hogy a mérő súlyának hatására azok ne
deformálódjanak vagy hajoljanak el.
Flexibilis cső, ív, szerelvény csak akkor kapcsolódhat közvetlenül a mérőhöz, ha a mérő típusengedélye
ezt lehetővé teszi.
Vízvezetéket elektromos földelésként használni tilos!
Amennyiben a mellékvízmérő ÉTV Kft. általi műszaki átvétele, ill. plombálása a mérő vagy a mérőhely
kialakításának nem megfelelősége miatt meghiúsul, úgy az ÉTV Kft. ennek tényét a helyszínen jegyzőkönyvben
rögzíti és a Felhasználó felé az Üzletszabályzat 7. pontjában szereplő kiszállási díjat (Kiszállás 3,5 tonna alatti
járművel) kiszámlázza. Az ismételt műszaki átvételre, ill. plombálásra csak a nem megfelelőség megszűntetését
és a kiszállási díjról készült számla kiegyenlítését követően kerülhet sor.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

