
 
  

Počet strán: 2 
  
  
  
  
  
  
  

CCEERRTTIIFFIIKKÁÁTT  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  
č. 073/1/143/22 zo dňa 15. decembra 2022  

 
Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. k) zákona                      
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  (ďalej len "zákon")  na základe žiadosti číslo 361815 vydáva podľa § 56 ods. 2 
zákona toto rozhodnutie, ktorým 

sscchhvvaaľľuujjee  ttyypp  mmeerraaddllaa    

Názov meradla: Hmotnostný prietokomer/plynomer EMERSON 
Typ meradla:  Micro Motion CMFxxx, CMFSxxx, CNG050 a DS600 
Žiadateľ: Emerson Process Management, s.r.o, Bratislava 
 IČO:  31 406 611 
Výrobca: Emerson Electric Co., USA 
     

Týmto certifikátom sa podľa § 20 ods. 1 zákona potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje svojimi 
technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením 
požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v prílohe č. 28 „Hmotnostné prietokomery       
na plyny“  k vyhláške   ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Tento 
certifikát sa vzťahuje výhradne na funkcie a aplikácie, ktoré nie sú špecifikované v nariadení vlády SR           
č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, príloha č. 5, MI-002 v znení nariadenia vlády SR            
č. 328/2019 Z. z., ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 
2014 
Základné  technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a výsledky technických 
skúšok a zistení o splnení požiadaviek na daný druh meradla sú uvedené v protokole č. 033/300/143/22 zo 
dňa 14. 12. 2022  vydanom Slovenským metrologickým ústavom. 
 
Uvedenému typu meradla sa prideľuje značka schváleného typu: 

TTSSKK  114433//2222--007733 
Dovozca je povinný podľa § 12 ods. 3 zákona umiestniť na meradle značku schváleného typu  a podľa    § 
26 ods. 4 zákona zabezpečiť prvotné overenie meradla pred jeho uvedením na trh.   
 

Platnosť do: 15. decembra 2032 
  

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad                   
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 
05 Bratislava prostredníctvom Slovenského metrologického ústavu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Maroš Kamenský, MBA 
generálny riaditeľ 
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Popis meradla: 

Hmotnostný prietokomer typu Micro Motion je jednoparametrový alebo viacparametrový 
digitálny prietokomer s Core procesorom a elektronickým prevodníkom. Princíp merania 
hmotnostného prietokomeru typu Micro Motion je založený na pôsobení tzv. Coriolisovej sily, 
ktorá vzniká vo vibrujúcich meracích trubiciach meradla pri prietoku tekutiny. 

Hlavné časti hmotnostného prietokomera sú: 
- teleso snímača prietoku - senzor,  
- core procesor - prevodník analógového signálu zo snímača na digitálny signál 
- elektronika  - prevodník digitálneho signálu z core procesora na analógový alebo 

 digitálny signál  
 
Názov meradla: Hmotnostný prietokomer/plynomer EMERSON 
Typ meradla:  Micro Motion CMFxxx, CMFSxxx, CNG050 a DS600 

 
 

Základné  technické charakteristiky:  
 
Typ : CMFxxx, CMFSxxx, CNG050, DS600 
Pripojovacie príruby: Podľa technickej dokumentácie výrobcu 
Merané médium: - plyny s aktuálnou hustotou 1,4 kg/m3 a vyššie 

- superkritický etylén s hustotou až do 450 kg/m3  
Trieda presnosti: Trieda 1,0 
Trieda mechanického prostredia: M3 
Trieda elektromagnetického prostredia: E3 
Rozsah teploty plynu: (-10 až +50) °C  pre CMF025/050/100 

(-40 až +150) °C  pre CMF200/300/400/DS600 
(-25 až +55) °C  pre CNG050 

Rozsah teploty okolia: (-40 až +60) °C   
 
Podrobnejšie údaje o technických charakteristikách a použitých softvéroch sú uvedené 
v protokole  č. 033/300/143/22 
 
Metrologické charakteristiky:  
Údaje o metrologických charakteristikách sú uvedené v  bode 3.3  protokolu č. 033/300/143/22 
 
 
Overenie meradla: 
Overovanie sa vykonáva podľa prílohy č. 28  k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.                       
o meradlách a metrologickej kontrole a  v súlade  s podmienkami uvedenými v bode 9 protokolu 
č. 033/300/143/22. 
Čas platnosti overenia meradla je  podľa položka č. 1.3.24 a) prílohy č. 1  k vyhláške ÚNMS SR                               
č. 161/2019 Z. z o meradlách a metrologickej kontrole 2 roky. 
Čas platnosti overenia meradla je  podľa položka č. 1.3.24 b) prílohy č. 1  k vyhláške ÚNMS SR                               
č. 161/2019 Z. z o meradlách a metrologickej kontrole 5 rokov 
 
 
Umiestnenie overovacích značiek a zabezpečenie: 
 
Umiestnenie  overovacej  a zabezpečovacích značiek je uvedené v bode 10 protokolu                      
č. 033/300/143/22 
 
 

Tento certifikát môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený.  
Rozmnožovať jeho časti možno len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu.                             

Certifikátu je vyhotovený v  dvoch rovnopisoch, jeden pre zákazníka a druhý pre Slovenský metrologický ústav.  



 
 
 
 

Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahradzujú iné dokumenty. 
Tento protokol  môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený.  

 
 
 
 
 

F09-PS08/03 

 

           
 

PROTOKOL O POSÚDENÍ TYPU MERADLA 
Revízia 0 

 

Číslo protokolu: 033/300/143/22 
 
 
Názov meradla:  Hmotnostný prietokomer/plynomer EMERSON 
   
Typ meradla:  Micro Motion CMFxxx, CMFSxxx, CNG050 a DS600 
   
Druh meradla:  podľa Prílohy č. 1, položka 1.3.24 a Prílohy č. 28 k vyhláške 

č. 161/2019 Z. z. 
   
Značka schváleného typu:  TSK 143/22-073 
   
Výrobca:   
 Obchodné meno:  Emerson Electric Co. 
 Adresa:  8000 West Florissant Avenue  

St. Louis, Missouri 63136, USA 
   
Žiadateľ:   
 Obchodné meno:  Emerson Process Management, s.r.o, 
 Adresa:  Ševčenkova 34, 851 04 Bratislava 

IČO: 31406611 
   
Číslo úlohy (požiadavky):  361 815 
   
Počet strán:  26 
   
Počet príloh:  0 
   
Dátum vydania:  14.12.2022 

 

Vypracoval: Skontroloval: Schválil: 
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Popis histórie protokolu k certifikátu typu meradla 

Značka schválenia 
typu/ číslo protokolu 

Dátum Stručný popis vydania 

TSK 143/22-073 
033/300/143/22 

 

Základné vydanie certifikátu typu pre Hmotnostný 
prietokomer/plynomer EMERSON typ Micro Motion 
CMFxxx, CMFSxxx, CNG050 a DS600, spoločnosti 
Emerson Process Management. 

1. Všeobecné ustanovenie 
 

Tento protokol je podkladom na vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla: Hmotnostný 
prietokomer/plynomer EMERSON, podľa § 56 ods.2 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 157/2018 
Z. z.“), Slovenským metrologickým ústavom. 
 

1.1 Rozsah posudzovania 

Meradlo svojim charakterom zodpovedá: určenému meradlu podľa položky 1.3.24, prílohy 
č.1 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len 
„vyhláška 161/2019 Z. z.“) - názov uvedenej položky :  Hmotnostný prietokomer na plyny.  
Meradlo bolo posudzované z hľadiska technických a metrologických  požiadaviek na daný 
druh meradla ustanovených predpisom: 
Príloha č. 28 „Hmotnostné prietokomery na plyny“  k vyhláške č. 161/2019 Z. z.. 
Hmotnostné prietokomery na plyny, ktoré sú posudzované v tomto schválení typu meradla,            
sú určené pre použitie mimo oblasti použitia, ktoré sú definované v Nariadení vlády č. 145/2016 
Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 
Z. z.,  ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu. Teda sú určené 
pre použitie mimo ľahký priemysel a domácnosti a mimo obytných a obchodných priestorov. 
 

1.2 Údaje o technickej dokumentácii použitej pri posudzovaní 

Pri posudzovaní meradla v rámci schválenia typu meradla boli preštudované a odborne posúdené 
nasledovné dokumenty výrobcu: 
 Product Data Sheet Micro Motion ELITE Coriolis Flow and Density Sensors, No. PS-00374, 

Rev AM, August 2021, 56 strán, anglický jazyk. 
 Product Data Sheet Micro Motion CNG050 Compressed Natural Gas Flow Meters, No. PS-

00408, Rev G, April 2020, 16 strán, anglický jazyk. 
 Product Data Sheet Micro Motion LNG Series Meters, No. PS-002079, Rev C, August 2019, 

20 strán, anglický jazyk. 
 Product Data Sheet Micro Motion Model D and DL Coriolis Flow and Density Meters,              

No. PS-00388, Rev. H, August 2019, 20 strán, anglický jazyk. 
 Installation Manual, Micro Motion ELITE Coriolis Flow and Density Sensors, No. 20002158, 

Rev DO, October 2021, 42 strán, anglický jazyk. 
 Installation Manual, Micro Motion Micro Motion CNG050 Sensors, No. 20002586, Rev BB, 

January 2016, 16 strán, anglický jazyk. 
 Installation Manual, Micro Motion Liquified Natural Gas Meter, No. MMI-20032351,            

Rev AC, August 2019, 32 strán, anglický jazyk. 
 Installation and Operation Manual, Micro Motion Model D and DT Sensors, Instruction 
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Manual, No. P/N 1005172, Rev. C, August 2008, 74 strán, anglický jazyk. 
 EU Declaration of Conformity (for PED, EMC and ATEX) , Model CNG050 Coriolis Mass 

Flow SensorsNo. MMI-0030-11E, 4 strany, anglický jazyk. 
 OIML Certificate of Conformity for CNG050, OIML R 139-1 (2014) No.R139/2014-NL1-

17.02 revision 1, Číslo 1900487, 2 strany, anglický jazyk. 
 

Technická dokumentácia predložená na konanie o schválení typu meradla je uložená                    
v oddelení tlaku a prietoku Slovenského metrologického ústavu Bratislava.  
 

1.3 Údaje o dokladoch použitých pri posudzovaní 

V rámci procesu schvaľovania typu meradla boli pri posudzovaní splnenia technických                         
a metrologických požiadaviek na daný druh použité nasledujúce dokumenty: 

 Certifikát o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C007-13, Revize 2, zo dňa 26. júla 2021, 
vydaný Českým metrologickým inštitútom pre hmotnostný prietokomer/plynomer typová rada 
Micro Motion, so značkou schváleného typu TCM 141/13-5026, 20 strán (český jazyk). 

 EU-type examination certificate No. T10020 revision 15, zo dňa 22. mara 2022, pre 
hmotnostný prietokomer typu Micro Motion CMFxxx, CNG050 a DS600, 8 strán (anglický 
jazyk). 

 Type Examination Certificate č. BVS 06 ATEX E 045 X zo dňa 04. april 2006, ktorý bol 
vydaný pre Snímače typu CMF, výrobcu MICRO MOTION, Boulder USA.  Certifikát vydala 
certifikovaná organizácia EXAM BBG Pruef-und Zertifizier GmbH. Bochum, Germany,       
168 strán (anglický jazyk). 

 Type Examination Certificate č. BVS 06 ATEX E 093 X zo dňa 02. august 2006, ktorý bol 
vydaný pre Snímače typu CMF, CNG050, výrobcu MICRO MOTION, Boulder USA.  
Certifikát vydala certifikovaná organizácia EXAM BBG Pruef-und Zertifizier GmbH. 
Bochum, Germany, 10 strán (anglický jazyk). 

 EC-Type Examination Certificate č. BVS 15 ATEX E 045 X zo dňa 18. mája 2015, ktorý bol 
vydaný pre Snímače typu CMF, výrobcu MICRO MOTION, Boulder USA. Certifikát vydala 
certifikovaná organizácia DECRA EXAM GmbH. Bochum, Germany, 32 strán (anglický 
jazyk). 

 Certificate EC Design-Examination (Module B1) Acc. To Directive 97/23/EC Pressure 
Equipment Directive, No.: USA-07-10-67-001, for the Coriolis Flow Meter, Model CMFHC, 
výrobcu Micro Motion Inc, Boulder, USA. Certifikát vydal TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH, NB 0036, München, Germany, 1 strana (anglický jazyk). 

 CERTIFICATE a Notified Body of the Pressure Equipment Directive (PED)  No. DGR-0036-
QS-869-13, issued by 16. októbra 2013, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, NB 0036, 
Mannheim, Germany, 3 strany, (anglický jazyk). 

 Certifikát schválenia typu meradla SMU č. 047/143/06 z 27. októbra 2006, pre hmotnostný 
prietokomer, typ Micro Motion CMF s Core procesorom MVD 800 a elektronikami Micro 
Motion 2400S, 2500, 2700, 3500 a 3700, so značkou schválenia typu TSK 143/06-047,              
18 strán, (slovenský jazyk). 

Kópie použitých dokladov pri posudzovaní sú uložené v oddelení tlaku a prietoku Slovenského 
metrologického ústavu Bratislava. 
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1.4 Údaje o vzorkách určeného meradla 

V procese konania o schválení typu meradla bolo prihliadnuté k výsledkom skúšok, ktoré boli 
podkladom pre vydanie EC-type Examination Certificate No. T10020 revision 15, vydanom 
Holandským NMi Certin B.V., NB 0122, zo dňa 22. marca 2022, deklarujúcim zhodu 
s požiadavkami smernice č. 2014/32/EU. Taktiež v procese schvaľovania bolo prihliadnuté  
k výsledkom skúšok, ktoré boli podkladom pre vydanie Certifikátu o schválení typu meradla           
č. 0111-CS-C007-13, Revízie 2, Českým Metrologickým inštitútom zo dňa 26. júla 2021 so 
značkou typu TCM 141/13-5026. Dokumenty o vykonaní skúšok typu meradla sú uložené 
u vykonávateľa technickej skúšky. 
 
2. Popis meradla 

Hmotnostný prietokomer typu Micro Motion je jednoparametrový alebo viacparametrový 
digitálny prietokomer s Core procesorom a elektronickým prevodníkom. 
- Hlavné časti hmotnostného prietokomera sú:teleso snímača prietoku - senzor, obr. č.1 
- core procesor  - prevodník analógového signálu zo snímača na digitálny signál 
- elektronika   - prevodník digitálneho signálu z core procesora na analógový 

alebo digitálny signál (pozri obr č.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 
Hmotnostný prietokomer typ 

Micro Motion 
Vľavo hore: model CMF a CMFS   
Hore vpravo: model DS600 
Vľavo dole: model CNG 050 
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2.1 Snímač prietoku 

Snímač prietoku plynu môže byť použitý jeden z nasledujúcich modelov: 
- CMFxxx 
- CMFSxxx 
- CNG050 
- DS600 

2.2 Prevodník 

K snímaču môže byť pripojený jeden z nasledujúcej rady modelov prevodníkov Micro Motion,      
s označením 1700/2700; 2400S; 1500/2500; 3500/3700; 4200; a 5700. Prevodníky s označením 
1500, 1700, 2500 alebo 2700 s označením písmenom „W“ alebo „D“ (napr. 1700xxxxxxxxxDx, 
prevodníky 3500 alebo 3700 s označením číslicou „2“ na ôsmom mieste označenia modelu (napr 
3500xxx2xxxxxxxx) a s prevodníkom typu 5700 s označením písmenom „A“ (napr. 5700x1(2,3 
alebo 5)AxxxZZx) s možnosťou prídavného kódu „OL“ alebo „OG“ sú určené na meranie prietoku 
a pretečeného hmotnostného množstva vykurovacích plynov s  hustotou väčšou ako 1,4 kg/m3 a 
superkritický etylén s hustotou až do 450 kg/m3. Prietokomer svojím konštrukčným a funkčným 
riešením slúži k vyhodnocovaniu objemového alebo hmotnostného pretečeného množstva plynov 
vo funkcii určeného meradla. 
Core procesor MVD 700 a 800 a elektroniky Micro Motion 2400S, 2500, 2700, 3500, 3700, 4200 
a 5700 môžu pracovať aj ako indikačné jednotky. 

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené elektronické prevodníky používané v zostave 
hmotnostného prietokomeru typu CMFxxx. 

 

 

 

 

2.2.1 Charakteristické vlastnosti jednotlivých prevodníkov 

Prevodníky typu 700 a 800 sa nazývajú core procesory a zabezpečujú nasledujúce funkcie: 
- čítanie a zápis všetkých konfiguračných údajov prostredníctvom komunikačného rozhrania, 
- ukladanie základných technických a metrologických parametrov do internej pamäti, 

zabezpečenej proti strate údajov pri výpadku napájania (flow cal faktor, kalibračné koeficienty 
pre meranie hustoty, teploty, časové konštanty pre prietok a hustotu, atď.) 

- autokalibračnú procedúru nastavenia nulového prietoku a uloženie výsledkov v pamäti, 
- voľbu jednotiek pre hmotnostný prietok, objemový prietok, hustotu , tlak a teplotu, 
- nastavenie limitných hodnôt prietoku a hustoty, 
- napájanie budiacej cievky snímača prietoku plynu, 
- komunikáciu s prevodníkmi pomocou protokolu Modbus RS 485 a chráneného 

komunikačného protokolu. 

Obr. č. 2 
Používané typy elektronických prevodníkov v zostave 

hmotnostného prietokomeru typu CMF 
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Prevodníky typu 1700/2700 umožňujú prevádzať digitálne údaje z prevodníkov typu 700 alebo 
800 na analógový signál, alebo na digitálnu komunikáciu Môžu obsahovať zobrazovacie 
zariadenie, ktoré zobrazuje aktuálne údaje nastavenia prostredníctvom tlačidiel s infračervenými 
senzormi. 

Prevodník typu 2400S umožňuje prevádzať digitálne údaje z prevodníkov typu 800 na analógový 
signál, alebo na digitálnu komunikáciu. Môže obsahovať zobrazovacie zariadenie, ktoré zobrazuje 
aktuálne údaje nastavenia prostredníctvom tlačidiel s infračervenými senzormi. 

Prevodníky typu 1500/2500 umožňujú prevádzať digitálne údaje z prevodníkov typu 700 alebo 
800 na analógový signál, alebo na digitálnu komunikáciu. Prevodníky sú vyrobené vo vyhotovení 
pre montáž do DIN lišty a nie sú vybavené zobrazovacím zariadením. 

Prevodníky typu 3500/3700 umožňujú prevádzať digitálne údaje z prevodníkov typu 700 alebo 
800 na analógový signál, alebo na digitálnu komunikáciu. Tieto prevodníky umožňujú riadiť 
procesy plnenia alebo dávkovania meraných médií. Môžu byť vybavené zobrazovacím 
zariadením, ktoré zobrazuje aktuálne údaje a nastavenia prostredníctvom mechanických tlačidiel. 
Môžu byť vyrobené vo vyhotovení so zabudovaným core procesorom. 

Prevodník typu 5700 umožňuje prevádzať digitálne údaje z prevodníkov typu 700 alebo 800 na  
digitálnu komunikáciu. Tento prevodník umožňuje riadiť procesy plnenia alebo dávkovania 
meraných médií. Môže byť vybavený zobrazovacím zariadením, ktoré zobrazuje aktuálne údaje 
a nastavenia prostredníctvom tlačidiel s infračervenými senzormi. Môže byť tiež vyrobený vo 
vyhotovení so zabudovaným core procesorom. 

Vyššie uvedené typy prevodníkov umožňujú, všetky, alebo niektoré z nasledujúcich výstupov: 
- analógový prúdový výstup (4 až 20) mA, 
- jednoduchý alebo duálny impulzný výstup, 
- komunikačý protokol Hart Bell 202, 
- Modbus RS 485, 
- Fieldbus Foundation, 
- Profibus. 

V nasledujúcich obrázkoch sú znázornené blokové schémy štandardných zapojení hmotnostného 
prietokomeru, ktoré sa skladajú zo snímača, z procesorového modulu a vysielacieho modulu, ktoré 
môžu mať nasledujúce konfigurácie: 

 

 

 

 

Kde bloky s označením A a B majú nasledujúci význam: 
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A - označuje Core-Procesor typ 700 resp. 800 
B – označuje jeden z nasledujúcich prevodníkov typu  2400S, 2500, 2700, 3500, 3700 
(podrobnejšie nižšie). 

 

 

 

 
Symbol C – označuje prevodník typu 5700 
Symbol D – označuje prevodník typu 5700 s integrovaným core procesorom. 

Korekcia indikovanej hodnoty prietoku na vplyv vysokého statického tlaku meraného plynu môže 
byť vykonávaná len na základe meraného tlaku zabezpečeného prostredníctvom externe pripojeného 
prevodníka tlaku s platným schválením typu a súčasne aktiváciou príslušnej korekčnej rovnice 
v softvérovom vybavení hmotnostného prietokomeru, resp. v softvérovom vybavení 
kompatibilného a typovo schváleného vyhodnocovacieho zariadenia. Na výstup z prevodníku, ak je 
súčasťou hmotnostného prietokomeru, môže byť pripojené nezávislé vyhodnocovacie zariadenie, s 
možnosťou tlače. Vyhodnocovacím zariadením môže byť kompatibilná vyhodnocovacia jednotka 
pre plyn alebo kompatibilný prepočítavač množstva plynu s platným schválením typu (napr. 
prepočítavač FloBoss S600 alebo FloBoss S600+). 

Prípustná je aj konfigurácia, kedy typovo schválená (vyššie uvedená) vyhodnocovacia jednotka je 
priamo pripojená ku core procesoru hmotnostného prietokomeru (bez použitia prevodníkov 
prietoku) ak spĺňa takáto zostava všetky relevantné technické a metrologické požiadavky pre daný 
účel použitia. 
Core procesor a vyhodnocovacia jednotka môžu byť oddelené ochrannou bariérou s názvom MVD 
DIRECT CONNECT. 

2.3 Princíp činnosti hmotnostného prietokomera 

Princíp merania hmotnostného prietokomeru typu Micro Motion je založený na pôsobení tzv. 
Coriolisovej sily, ktorá vzniká vo vibrujúcich meracích trubiciach meradla pri prietoku tekutiny. 
Meracie trubice sa prostredníctvom budiacej cievky dostávajú do kmitavého pohybu. V dôsledku 
zloženého pohybu pretekajúcej tekutiny cez meracie trubice, vzniká časový posun signálov, ktoré 
sú snímané na vstupe a výstupe z prietokomeru párom snímačov. Fázový posun v rezonančnom 
kmitaní trubíc, ktorý vzniká ako dôsledok pôsobenia Coriolisovej sily, je úmerný hmotnostnému 
prietoku tekutiny pretekajúcej v trubici. 
Na nasledujúcom obrázku obr. č.3 je znázornený princíp práce hmotnostného prietokomeru typu 
Micro Motion. 
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3. Základné technické a metrologické údaje 
 

3.1 Základné technické údaje  

Tabuľka č. 1 – Rozsah použitia a parametre prostredia  

Typ : CMFxxx, CMFSxxx, CNG050, DS600 
Pripojovacie príruby: Podľa technickej dokumentácie výrobcu 
Merané médium: - plyny s aktuálnou hustotou 1,4 kg/m3 a vyššie 

- superkritický etylén s hustotou až do 450 kg/m3  
Trieda presnosti: Trieda 1,0 
Trieda mechanického 
prostredia: 

M3 

Trieda elektromagnetického 
prostredia: 

E3 

Rozsah teploty plynu: (-10 až +50)°C  pre CMF025/050/100 
(-40 až +150)°C  pre CMF200/300/400/DS600 
(-25 až +55)°C  pre CNG050 

Rozsah teploty okolia: (-40 až +60)°C   
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 3 
Funkčná schéma práce hmotnostného prietokomeru  
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Tabuľka č. 2 Základné technické údaje pre jednotlivé snímače prietoku 

Typ 
Maximálny prietok 

Qmax 
(kg/h) 

Prechodový 
prietok 

Qt 

Minimálny prietok 
Qmin 

(kg/h) 

Priemer 
vstup/výstup 

(mm) 
CMF010 y 108 

≤ 1,5 Qmin 

0,18 2,5 
CMF025 y 19 x aktuálna hustota (kg/m3) 3 6 
CMF050 y 60 x aktuálna hustota (kg/m3) 15 12 
CMF100 y 175 x aktuálna hustota (kg/m3) 60 25 
CMF200 y 425 x aktuálna hustota (kg/m3) 200 50 
CMF300 y 1 175 x aktuálna hustota (kg/m3) 500 80 
CMF350  
M/L/H/P 

1 940 x aktuálna hustota (kg/m3) 1236 90 

CMF350  
A/B/C/E 

1 940 x aktuálna hustota (kg/m3) 2472 90 

CMF400 y 3 150 x aktuálna hustota (kg/m3) 9000 100 
DS600 3 300 x aktuálna hustota (kg/m3) 6500 150 
CNG050 4 620 115 12 

Hodnota maximálneho prietoku Qmax je limitovaná maximálnou rýchlosťou prietoku v snímači 
prietoku. Vzťah uvedený v tabuľke č. 2 pre maximálny prietok, popisuje výpočet tejto hodnoty, 
ktorý je založený na maximálnej rýchlosti prúdenia média v snímači a použitia aktuálnej hustoty 
média. 
Ak je meradlo používané v špecifickom rozsahu hustôt média, potom sa pre výpočet hodnoty Qmax  
používa minimálna hustota. 
Pomer hodnôt Qmax: Qmax ≥ 20:1. 
 
Tabuľka č. 3 Maximálny statický tlak meraného média 

Typ 
Maximálny tlak média pmax (bar) Minimálna aktuálna 

hustota plynu 
(kg/m3) 

A/M/L/S 
(y) 

B/C/E/H/P/Y 
(y) 

CMF010 y 125 225 * 4 
CMF025 y 103 190 4 
CMF050 y 103 185 5 
CMF100 y 100 170 6,9 
CMF200 y 108 190 9,5 
CMF300 y 119 185 8,6 
CMF350 
M/L/H/P 

102 155 12,7 

CMF350 
A/B/C/E 

102 155 25,5 

CMF400 y 103 197 ** 57,2 
DS600 S 43 - 39,4 
CNG050 345 - 

*  CMF010 P = 413 bar 
** s výnimkou typu CMF400 P, kde maximálny statický tlak plynu je 205 bar, 
Symbol „y“ označuje typ materiálu z ktorého je snímač prietoku vyrobený 
Všetky snímače môžu byť používané pre obojsmerný prietok plynu. 
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3.1.1 Indikácia v objemových jednotkách pri základných podmienkach 
Pre čisté plyny a pre plyny, ktorých vlastnosťou je konštantné chemické zloženie, môže byť 
hmotnosť prepočítaná na objem pri základných podmienkach, ak bude pri výpočte použitá hodnota 
hustoty plynu pri základných podmienkach. Použitá fixná hodnota hustoty a základné podmienky 
stavových veličín musia byť v tom prípade uvedené na štítku meradla alebo blízko zobrazovacej 
jednotky (napr. Nm3 @ xx °C a yy bar(a) s zzzz kg/m3). 
 

3.1.2 Tlaková korekcia 
Keď je snímač kalibrovaný pri inom priemernom tlaku, ako je priemerný tlak v konečnej aplikácii, 
v ktorej je prietokomer používaný, (napr. kalibrácia vodou pri nízkom tlaku), je potrebné posúdiť 
zodpovedajúci tlakový efekt spôsobený rozdielom tlakov. Keď je tento vplyv, z rozdielu tlakov, 
na prietok väčší ako 1/5 MPE, potom je potrebná korekcia tlaku, buď statická (zadaním 
konštantnej hodnoty statického tlaku v softvéri elektroniky) alebo dynamická tlaková korekcia, 
vykonaná na základe snímania hodnoty statického tlaku z externe pripojeného prevodníka tlaku. 

Hodnoty tlakových koeficientov pre rôzne typy snímačov sú uvedené v tabuľke č. 4 
 
Tabuľka č.4 Koeficienty, ktoré zohľadňujú vplyv statického tlaku na hodnotu prietoku. 

Typ snímača prietoku Koeficient vplyvu statického tlaku 
na prietok 
(% /bar) 

CMF010/CMF025/CMF050 - 
CMF100 -0,003 

CMF200 M/A/L -0,009 
CMF200 H/B -0,008 

CMF300 M/A/L  -0,009 
CMF300 H/B -0,006 

CMF350  -0,023 
CMF400 M/A -0,016 

CMF400 H/B/P -0,012 
DS600S -0,07 
CNG050 - 

 
3.1.3 Teplotná korekcia 

V prevodníku prietoku je vykonávaná teplotná korekcia v závislosti od pripojeného snímača 
prietoku.  
Teplotná korekcia, ktorá kompenzuje závislosť snímača na vplyv zmien prevádzkovej teploty, sa 
štandardne vykonáva automaticky, na základe merania teploty integrovaným snímačom teploty a 
nakonfigurovaním teplotných koeficientov v elektronike prietokomeru. 
Teplotná závislosť hmotnostného prietokomeru je charakterizovaná teplotným koeficientom 
hmotnostného prietoku FT (%/100°C). Individuálne určenie teplotného koeficientu hmotnostného 
prietoku snímača prietoku FT výrobcom je povinné, ak je prevádzková teplota mimo teplotného 
intervalu (-100 až +100)°C. 
 

3.2 Softvér 

Špecifikácia softvéru (podľa predpisu WELMEC 7.2) je uvedená v nasledujúcom texte. 
Typ softvéru podľa článku 4 P (Softvér zabudovaný v meracom prístroji) 
Trieda rizika podľa článku 3.3 C (stredná úroveň rizika) 
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Rozšírenie: Použité rozšírenie špecifikácie softvéru pre hmotnostný prietokomer, podľa 
klasifikácie WELMEC 7.2: 
T (Prenos nameraných údajov prostredníctvom komunikačných sietí, článok 7) 
I (Špecifické softvérové požiadavky prístroja, článok 10) 
I-3 
I-5 
Rozšírenia L, S a D nie sú použité. 
L (Dlhodobé ukladanie nameraných údajov, článok 6) 
S (Oddelenie softvéru, článok 8) 
D (Sťahovanie legálne relevantného softvéru, článok 9) 

 
Nasledujúce tabuľky uvádzajú schválené verzie softvéru. Verziu softvéru je možné zobraziť na 
displeji prevodníka prietoku alebo prostredníctvom obslužného softvéru s názvom ProLink. 
 
Tabuľka č.5 Verzie schváleného softvéru pre prevodník prietoku 700 Core Processor. 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
Verzia 

Kontrolný 
súčet 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
2.0 51FF 2.7 F666 *) 3.2 18D0 
2.1 2B3F 2.8 1DEA *) 3.3 B0D1 
2.2 9005 3.0 D00D *) 3.40 73A9 
2.3 D75B 3.0-ETO17153 97D6 *) 3.42 F00C 
2.4 474F 3.11-ETO19413 14AD 3.50 11AA 
2.5 14AD 3.12 1F1B *) 3.52 3C4A 
2.6 D732 *) 3.13-ETO18951 8BF8 *)   

*) uvedené ako 14AD, opravené od verzie 3.2 
 
Tabuľka č.6 Verzie schváleného softvéru pre prevodník prietoku 800 Core Processor. 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
Verzia 

Kontrolný 
súčet 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
3.11 891378AB 3.91-ETO21156 65E98DD7 4.60 DDB76E3C 
3.21 9893B999 3.94 47EB3E10 4.70 AEB92E3F 
3.30 A73D25DA 3.96 756C1BFD 4.80 F1583A44 
3.42 7FA82CE8 4.00 C582F843 4.9 6083BF9B 
3.50 D9343F05 4.02 8D61C368 5.08 4D368E71 
3.52 132CCB63 4.14 40860C63 5.1 82C541D9 
3.6 A9CA4E81 4.20 2983A9BE 5.2 BD69FDD6 

3.61-ETO17170 9AA358FF 4.21-ETO21931*) D6349259 5.22 F4A8D922 
3.7 BE73CD62 4.40 B280233F 5.23-ETO45214 B1D70450 

3.71- ETO18982 580D32B6 4.42 D7BA0841 5.30 65828884 
3.8 8CA8E7D1 4.50 6B48C624 5.33 BF3164F6 

3.81- ETO20775 7931CE3D 4.51-ETO32353 BC1660E8   
3.9 58CB3E0C 4.51-ETO33244 D7B81135   

Poznámka:  
- Pre verziu softvéru 3.80 a vyššiu, zapísaním čísla ETO 13511 do Modbus registra č.5005, sa 

aktivuje funkcia linearizácie. 
- *) Korekčné koeficienty založené na hustote boli odstránené. Používa sa v plynových aplikáciách 

na meranie vodíka alebo hélia. 
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Tabuľka č.7 Verzie schváleného softvéru pre prevodníky, ktoré neobsahujú kontrolný súčet. 

Typ prevodníka Softvérová verzia 
1500 4.1 
2500 4.0, 4.1, 4.2 
1700 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.3, 3.6 
2700 3.7, 4.1, 4.2 

 
Tabuľka č.8 Verzie schváleného softvéru pre prevodníky prietoku 1700/2700/2500 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
Verzia 

Kontrolný 
súčet 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
5.0/1.0 7A7F0B39 6.6.4/1.3 B77B25C9 7.1/1.3 88FB1B5C 
5.1/1.0 95F0BC47 6.5/1.3 88FB1B5C 7.2/1.3 9ECE81F1 
5.12/1.0 A14FBFB9 6.6/1.3 9ECE81F1 7.3/1.3 4A5365D4 
5.2/1.0 746CBE79 6.7/1.3 4A5365D4 8.0/1.3 1E1467F9 
6.0/1.1 BB615B55 6.8/1.3 1E1467F9 8.02/1.3 201465F9 
6.1/1.2 13176BE6 6.82/1.3 201465F9   

6.11-ETO19266 9B13F21A 7.0/1.3 B77B25C9   
 
Tabuľka č.9 Verzie schváleného softvéru pre prevodníky prietoku 3500/3700 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
Verzia 

Kontrolný 
súčet 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
7.0/1.1 A1C34F1C 8.1/1.3 4279A001 8.41-ETO26097 31D36D05 
7.1/1.1 D5783FCF 8.14/1.3 62F125F2 8.43-ETO31478 E35DF3C0 
7.2/1.1 20609FD3 8.2/1.4 368139C5 8.50/1.5 1C146AF7 
8.0/1.2 158A12BD 8.21-ETO23686 D507F464 8.51-ETO22243 B18A0CB3 

8.02-ETO18947 1CC007C4 8.3/1.4 8F65A9E9   
8.03-ETO19299 2D6104C2 8.4/1.4 227B10D2   
 
Tabuľka č.10 Verzie schváleného softvéru pre prevodníky prietoku 5700 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
Verzia 

Kontrolný 
súčet 

Verzia 
Kontrolný 

súčet 
1.20 (1.0) 2DF0D8E9 2.00 (2.0) 2F52132D 3.1 (3.0) 2DE64BB2 
1.30 (1.1) ADE631BB 2.10 (2.0) 23DD3385 3.2 (3.0) 8CB1FE4B 

1.85 (2.0) ETO28130 0EA71B41 3.0 (3.0) 06108400 4.0 (3.0) 0E4997D5 
 

3.3 Základné metrologické údaje  

3.3.1 Metrologické charakteristiky 
Pre hmotnostné prietokomery používané pre plynové aplikácie sú hodnoty najväčších dovolených 
chýb (MPE) stanovené v nasledujúcich tabuľkách. 

3.3.1.1 Pre hmotnostné prietokomery inštalované v meracích tratiach tranzitných 
a distribučných sústav sú parametre MPE uvedené v tabuľke č. 11. 

Tabuľka č. 11 
Trieda presnosti Qmin ≤ Q ˂ Qt Qt ≤ Q ≤ Qmax 

1,0 ± 2% ± 1% 
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Kde:  
 Qmax - je najväčší hmotnostný prietok, pri ktorom môže hmotnostný prietokomer na plyny 
pracovať za stálych a prerušovaných pracovných podmienok, so splnením požiadavky najväčšej 
dovolenej chyby. 
 Qmin - je najmenší hmotnostný prietok, nad ktorým (vrátane) hmotnostný prietokomer na 
plyny pracuje za stálych a prerušovaných pracovných podmienok, so splnením požiadavky 
najväčšej dovolenej chyby. 
 Qt - je prechodový prietok, ktorý leží medzi maximálnym a minimálnym prietokom. 
Rozdeľuje rozsah prietoku na horný rozsah a dolný rozsah. V tomto bode sa mení hodnota MPE. 
 
Pre prvotné overenie a následné overenie hmotnostných prietokomerov, pre plynové aplikácie, je 
pri metrologickej kontrole vyžadovaných päť až sedem skúšobných bodov prietoku (voľba počtu 
skúšobných bodov závisí od rozsahu prietoku hmotnostného prietokomera na plyn). Podrobnosti 
o stanovení počtu skúšobných bodov sú uvedené v platnom všeobecne záväznom právnom 
predpise, ktorý sa týka hmotnostných prietokomerov pre plyny, ktoré sú inštalované 
v plynovodoch tranzitných a distribučných sústav. 
 

3.3.1.2 Pre hmotnostné prietokomery inštalované vo výdajných stojanoch na zemný 
plyn (napr. CNG050) sú parametre MPE uvedené v tabuľke č. 12. 

   Tabuľka č. 12 
Trieda presnosti Qmin ≤ Q ≤ Qmax 

1,0 ± 1,5% 
 
Podrobnosti o stanovení počtu skúšobných bodov pre tieto inštalácie, sú uvedené v platnom 
všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa týka hmotnostných prietokomerov pre plyny. 
 

3.3.2 Objednávanie hmotnostného prietokomera pre plynové aplikácie 
V nasledujúcich riadkoch sú popísané dôležité informácie, ktoré súvisia s prvotnou a následnou 
metrologickou kontrolou pri používaní hmotnostného prietokomera pre plynové aplikácie a na 
ktoré je potrebné myslieť pri jeho objednávaní. 
Hmotnostný prietokomer pre aplikácie merania kvapalín, pre ktoré sú prevažne používané, sa 
štandardne overujú v troch bodoch prietoku. Pre prvotné overenie a následné overenie 
hmotnostných prietokomerov, pre plynové aplikácie, je pri metrologickej kontrole vyžadovaných 
viac skúšobných bodov prietoku (pozri s týmto súvisiaci text v bode 3.3.1.1). 
Z toho dôvodu je pri objednávaní prietokomeru uviesť túto požiadavku v objednávacom kóde 
prietokomera. Objednávací kód je zobrazený na nasledujúcom obrázku.  
 



Číslo protokolu: 033/300/143/22        strana 14 z 26  strán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre hmotnostný prietokomer, ktorý bude inštalovaný v meracích tratiach plynových tranzitných 
a distribučných sústav, je dôležité v položke „J“ vyššie uvedeného objednávacieho kódu uviesť 
symbol „Z“ a v položke „M“ je potrebné uviesť symbol „CV06“, ktorý hovorí o navýšení počtu 
skúšobných bodov pri metrologickej kontrole. Podrobnosti o dostupných možnostiach pri 
vypracovaní objednávacieho kódu sa nachádzajú v dokumentácii výrobcu. 
 

3.4 Doplňujúce údaje 

Externé vyhodnocovacie zariadenie prietokomeru môže byť pripojené k prevodníku prietoku 
pomocou dostupných výstupov na module prevodníku prietoku (napr. konfigurácia č.1 a č.2, resp. 
č.6 a č.7 v bode 2.2.1 tohto protokolu). Toto externé vyhodnocovacie zariadenie musí mať platné 
schválenie typu. 
Merané množstvo plynu musí byť zobrazované takým spôsobom, aby boli splnené nasledujúce 
podmienky: 
- Počet zobrazovaných číselných miest sa najmenej musí rovnať pretečenému množstvu, ktoré 

zodpovedá prevádzke počas 8000 hodín pri maximálnom prietoku, 
- Množstvo plynu pretečeného počas 1 hodiny pri prietoku Qmin, musí byť zaznamenané aspoň 

na poslednom číselnom mieste počítadla. 
Aby mohli byť splnené vyššie uvedené požiadavky, je potrebné použiť nastavenie uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č.13 

Typ snímača prietoku Zobrazenie indikácie v kg Zobrazenie indikácie v tonách 
CMF010 00000000 nepoužívať 
CMF025 00000000 nepoužívať 
CMF050 00000000 000000,00 

Obr. č. 4 
Objednávací kód hmotnostného prietokomeru  
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Typ snímača prietoku Zobrazenie indikácie v kg Zobrazenie indikácie v tonách 
CMF100 nepoužívať 000000,00 
CMF200 nepoužívať 0000000,0 alebo 000000,00 
CMF300 nepoužívať 0000000,0 alebo 000000,00 
CMF350 nepoužívať 0000000,0 alebo 000000,00 
CMF400 nepoužívať 00000000 alebo 0000000,0 
DS600 nepoužívať 00000000 alebo 0000000,0 alebo 000000,00 

CNG050 00000000 000000,00 
 
V prevodníku prietoku musia byť naprogramované nasledujúce položky: 
- Nastavenie bezpečnostného módu 
- Parameter „low flow cut off“ (orezanie zaznamenávania nízkeho prietoku) 
- Parameter „damping“ (časová konštanta tlmenia) 
- Parameter „slug flow“ (pomalé prúdenie) 
- Parameter „last measured value fault time out“ (časový limit poruchy poslednej nameranej 

hodnoty). 
 

4. Posúdenie výkresovej a technickej dokumentácie: 

Posudzované vzorky boli vyrobené v súlade s dokumentáciu uvedenou v bode 1.2 tohto protokolu. 
 

5 Podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických 
charakteristík 

 
V procese konania o schválení typu meradla bolo prihliadnuté k výsledkom skúšok vyššie 
uvedených typov v zmysle § 56 ods.1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktoré sa vykonali v procese schvaľovania typu meradla u zahraničných 
notifikovaných osôb. Sú to najmä výsledky skúšok, ktoré vykonalo laboratórium NMi Certin B.V. 
Delft, na základe ktorých boli vydané „EU-type examination certificate no.T10020 revision 15“ 
zo dňa 22.3.2022 a „Evaluation Certificate no. TC7057 revision 45“ zo dňa 26.4.2022. Bolo tiež 
prihliadnuté k výsledkom skúšok, ktoré boli deklarované v schválení typu meradla vydaného 
Českým metrologickým inštitútom, pod ev. č. 0111-CS-C007-13, Revízia 2, zo dňa 26.7.2021. 
Skúšky vzoriek hmotnostného prietokomera  boli vykonané u výrobcu  hmotnostnou metódou  s 
letmým štartom. 
Skúšky správnosti meradla sa vykonali s prihliadnutím k metodike NMi Holandsko pre prvotné 
overovanie tohto typu meradla („NMi procedure for initial verification for Coriolis mass 
flowmeters, made by Micro Motion“ zo dňa 21.2.2001), podľa ktorej je možné vykonať tieto 
skúšky meradla vodou. 
Posúdenie skúšaných meradiel bolo vykonané  v zhode s bodom 6 prílohy č. 28 „Hmotnostné 
prietokomery na plyny“ k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej 
kontrole.  
Chyby skúšaných vzoriek, ktoré sú uvedené v protokole holandského metrologického inštitútu 
NMi, v zložke dokumentácie č. T10020-11, nepresiahli dovolenú hodnotu stanovenú pre 
plynomery, uvedenú v bode 5.3.2, tabuľky č.1 a v bode 5.3.4, tabuľky č. 3, prílohy č. 28, k vyhláške 
ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. 
Na základe vykonaných skúšok meradiel a vydaných certifikátov typu, ktoré sú uvedené v tomto 
bode protokolu, bolo zistené, že uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 
charakteristiky, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenej vyhláške. 
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Na základe skúšok typu meradla a na základe odborného  posúdenia dokumentov uvedených 
v bode 1.2 tohoto protokolu bolo zistené, že uvedený typ  meradla spĺňa všetky metrologické a 
technické charakteristiky, ktoré sú uvedené v bode 3 a 5  prílohy č. 28 k vyhláške ÚNMS SR 
č.161/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 

6 Údaje o hodnotených technických a metrologických charakteristikách: 

V rámci schvaľovania typu meradla, boli posudzované hlavne nasledovné technické 
a metrologické charakteristiky meradla: 

Tabuľka č.14 

Hodnotená technická a metrologická 
charakteristika 

Výsledky skúšok  Vyhodnotenie 

Všeobecné technické požiadavky -  
(požiadavky bodu 3, Prílohy č. 28: 
Hmotnostné prietokomery na plyny, k 
vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. 
(ďalej len „Prílohy č. 28“)) 

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
výrobcu a NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Všeobecné metrologické požiadavky -  
(požiadavky bodu 5, Prílohy č. 28) 

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Konštrukcia - (požiadavky bodu 3.2; 
3.3, Prílohy č. 28)   

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu 

vyhovel 
požiadavkám 

Materiály - (požiadavky bodu 3, 
Prílohy č. 28)   

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu. 

vyhovel 
požiadavkám 

Tesnosť spojov, odolnosť proti tlaku 
(požiadavky bodu 3, Prílohy č. 28)   

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Napájanie, prídavné zariadenia -  
(požiadavky bodu 3.7; 3.8, Prílohy č. 
28)   

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Počítadlo a indikačné zariadenie - 
(požiadavky bodu 3.9, Prílohy č. 28)   

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Nápisy a značky - (požiadavky bodu 4 
Prílohy č. 28) 

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

Najväčšie dovolené chyby 
(požiadavky bodu 5.3.2 a 5.3.4, Prílohy 
č. 28) 

vyhodnotené na základe 
dokumentácie výrobcu a laboratórií 
NMi Holandsko. 

vyhovel 
požiadavkám 

7 Záver 

Na základe zistení a skúšok meradla, ktoré sú uvedené dokumentoch NMi, Holandsko,                        
č. T10020-11 a na základe odborného posúdenia dokumentov uvedených v bode 1.2 a 1.3 tohto 
protokolu, bolo zistené, že uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické 
charakteristiky, ktoré sú uvedené v bode 2 a 3 tohto protokolu o posúdení typu meradla. 
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8 Údaje na meradle 
Na hlavnom štítku hmotnostného prietokomera na plyny, musia byť uvedené nasledujúce údaje. 
Na hlavnom štítku snímača: 
 značka schválenia typu meradla 
 názov typu meradla,  
 značka výrobcu 
 výrobné číslo a rok výroby 
 trieda presnosti 
 veľkosť meradla 
 menovitý rozmer pripojovacieho potrubia DN 
 údaj o maximálnom, minimálnom a prechodovom prietoku Qmax, Qmin, Qt 
 rozsah tlakov Pmin a Pmax 
 rozsah teplôt tmin a tmax 
 značka pozitívneho smeru prúdu meraného média 
 najmenšie merateľné množstvo vyjadrené v tvare „mmin =... kg“, ak ide o hmotnostný 

prietokomer výdajného stojana 
 impulzné číslo, resp. kalibračná konštanta snímača 
 
Na štítku prevodníka musí byť uvedené: 
 značka schváleného typu meradla 
 názov, resp. značka výrobcu 
 výrobné číslo a typ prevodníka prietoku 
 výrobné číslo a typ snímača prietoku 
 rok výroby 
 rozsah teplôt okolia 

9 Overenie 

Overenie meradla sa vykonáva metódou priameho porovnania s etalónovým zariadením, buď 
plynom, alebo kvapalinou. Vzhľadom k preukázateľným metrologickým parametrom 
hmotnostných prietokomerov na plyny určených pre plynovody, ktoré boli zistené pri skúšaní 
meradiel popísaných v bodoch 3 a 5 tohto protokolu a s prihliadnutím k metodike NMi Holandsko, 
pre prvotné overovanie tohto typu meradla („NMi procedure for initial verification for Coriolis 
mass flowmeters, made by Micro Motion“ zo dňa 21.2.2001), bola preukázaná zameniteľnosť 
skúšobných médií. Pre účely overovania hmotnostných prietokomerov určených pre meranie 
plynu, je možné vykonať skúšku správnosti meradla vodou. 
Overenie hmotnostných prietokomerov pre plyny, ktoré sú inštalované v meracích tratiach 
tranzitných a distribučných sústav, sa vykonáva podľa požiadaviek, ktoré sú uvedené v bode 7.2 
prílohy č. 28, k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.. 
Overenie hmotnostných prietokomerov na plyny , ktoré sú inštalované vo výdajných stojanoch, sa 
skúšajú podľa požiadaviek, ktoré sú uvedené v bode 7.3 prílohy č. 28, k vyhláške ÚNMS SR č. 
161/2019 Z. z.. 
Výsledok skúšok musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v bode 3.3.1 tohto protokolu. 
Pri skúšaní je nevyhnutné zaznamenať a archivovať celkové nastavenie prietokomeru. Pri kontrole 
správneho nastavenia prietokomera musia byť skontrolované parametre v nižšie uvedenej tabuľke. 
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Tabuľka č.15 
Parameter Maximálna hodnota pre overenie 

Low flow Cut-off 1/5 Qmin pripojeného snímača prietoku 
Damping flow 1,6 s 
Damping temperature 4,8 s 
Slug flow 2 s 
Last measured value fault time out settings 2 s *) 

*) maximálna hodnota parametra pre mA alebo impulzný výstup 

Skúška hmotnostného prietokomeru, ktorý je inštalovaný v potrubiach meracích tratí tranzitných 
a distribučných sústav, pre účel overenia pozostáva z nasledujúcich krokov: 
- zabezpečenie nadväznosti skúšaného meradla na etalón vyššieho rádu podľa príslušných 

postupov, ktoré zahrňujú 
- nastavenie nulovej hodnoty hmotnostného prietoku 
- skúška správnosti meradla v predpísaných bodoch prietoku 
- kontrola nulovej hodnoty hmotnostného prietoku 

- kontrola nulovej hodnoty hmotnostného prietoku pri prevádzkových podmienkach na mieste 
inštalácie hmotnostného prietokomera a prípadne z nového nastavenia nulovej hodnoty 
hmotnostného prietoku pomocou automatickej funkcie (ak je potrebné). 

Hodnota nulového prietoku nesmie byť väčšia ako 0,2% z hodnoty deklarovaného minimálneho 
prietoku. 

Po overení musí byť v prevodníkoch hmotnostného prietokomeru na plyny vykonané 
zabezpečenie proti neoprávnenému zásahu. Vykoná sa prestavenie prietokomeru do režimu, ktoré 
neumožňuje prepísanie metrologických parametrov. 
- Pri prevodníkoch typu 1500 a 1700 sa nastaví do registra č.5000 kód 3. 
- Pri prevodníkoch typu 2500 a 2700 sa nastaví do registra č.5000 kód 1. 
- Prevodníky typu 700 resp. 800 sa spárujú s prevodníkom typu 1500, 1700, 2500 resp. 2700 

pomocou špeciálnej softvérovej procedúry, alebo vložením kódu 7070 do registra č. 5003. 
- Prevodníky typu 1500 a 2500 sa naviac umiestnia pod ochranný kryt, ktorý zabraňuje prístupu 

k prevodníku a k servisnému portu, prípadne sa zabezpečí celé spojenie výstupu Modbus 
RS485 prevodníka so schválenou a overenou vyhodnocovacou alebo zobrazovacou jednotkou, 
ktorá neumožňuje nastavenie parametrov prevodníka. 

- U prevodníkov typu 2400S, 3500, 3700 a 5700 sa prepne prepínač „Security switch“ do polohy 
„ON“ a u prevodníkov typu 2400S sa naviac zabezpečí prístup pomocou infračervených 
senzorov vložením softvérového hesla. 

Čas platnosti overenia, pre hmotnostné prietokomery na plyny, inštalované vo výdajných 
stojanoch zemného plynu, je podľa položky 1.3.24 a) prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR 
č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, 2 roky. 
Čas platnosti overenia, pre hmotnostné prietokomery na plyny, inštalované v potrubiach meracích 
tratí tranzitných a distribučných sústav, je podľa položky 1.3.24 b) prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS 
SR č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, 5 rokov. 

Hmotnostný prietokomer na plyny, ktorý vyhovel všetkým predpísaným skúškam sa zabezpečí 
overovacou značkou a metrologickými zabezpečovacími značkami na príslušných miestach. 
Umiestnenie značiek je uvedené v nasledujúcej kapitole. 
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10 Umiestnenie overovacích značiek a zabezpečenie 

Na vhodnom mieste na hlavnom štítku snímača hmotnostného prietokomera na plyny, kde je 
uvedené číslo schválenia typu meradla, sa umiestni overovacia značka (samolepka). 
V prípade, že snímač hmotnostného prietokomera na plyny je inštalovaný na mieste, ku ktorému 
je komplikovaný prístup, resp. je používaný v náročných poveternostných podmienkach, 
overovacia značka (samolepka) sa nalepí na vhodné miesto na príslušný prevodník, ktorý je 
k snímaču pripojený (ideálne na viditeľné miesto v blízkosti hlavného štítku prevodníka). 
Metrologické zabezpečovacie značky (plomby, resp. samolepky) sa umiestnia na nasledujúce 
miesta. 
- Na snímač prietoku: 

- Všetky spojovacie prvky s prevodníkmi v kompaktnom vyhotovení. 
- Hlavný štítok snímača (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 1500 a 2500 (pozri obr. č. 7): 
- Zabezpečenie ochranného krytu prevodníka a servisného portu, 
- resp. zabránenie rozoberateľnosti celého spojenia výstupu Modbus RS 485 prevodníka 

so schválenou a overenou vyhodnocovacou alebo zobrazovacou jednotkou, ktorá 
neumožňuje nastavenie parametrov prevodníka. 

- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 1700 a 2700 (pozri obr. č. 6): 
- zabezpečenie proti demontáži predného a zadného veka telesa prevodníka pre zabránenie 

prístupu k servisnému portu. 
- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 3500 (pozri obr. č. 9 a 10): 
- zabezpečenie proti demontáži predného krytu  
- prepínač „Security switch“ v pozícii „ON“ 
- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 3700 (pozri obr. č. 13 a 14): 
- Nerozoberateľnosť prevodníka. 
- zabezpečenie proti demontáži predného krytu brániaceho k prístupu k prepínaču 

„Security switch“. 
- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 2400S (pozri obr. č. 8): 
- Zabezpečenie proti demontáži predného a zadného krytu prevodníka, 
- resp. zabránenie rozoberateľnosti celého spojenia výstupu Modbus RS 485 prevodníka 

so schválenou a overenou vyhodnocovacou alebo zobrazovacou jednotkou, ktorá 
neumožňuje nastavenie parametrov prevodníka. 

- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 

- Na prevodník typu 5700 (pozri obr. č. 16): 
- Zabezpečenie proti demontáži predného a zadného krytu prevodníka, 
- resp. zabránenie rozoberateľnosti celého spojenia výstupu Modbus RS 485 prevodníka 

so schválenou a overenou vyhodnocovacou alebo zobrazovacou jednotkou, ktorá 
neumožňuje nastavenie parametrov prevodníka. 

- Štítok prevodníka (overovacia značka – samolepka). 
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Návrh umiestnenia metrologických zabezpečovacích značiek (samolepiek, resp. plomb)                   
na prevodníkoch hmotnostných prietokomerov na plyny, popísaných v tomto protokole, je 
uvedený na nasledujúcich obrázkoch. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 5 
Vľavo - umiestnenie overovacej značky na telese 

snímača hmotnostného prietokomera. 
  Hore – umiestnenie zabezpečovacej značky na 

Core-procesore inštalovanom na konzole. 
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Obr. č. 7 
Umiestnenie zabezpečovacej značky pre 
prevodníky typu 1500 a 2500 

Obr. č. 6 
Umiestnenie zabezpečovacích značiek 
pre prevodníky typu 1700 a 2700 
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Obr. č. 9 
Umiestnenie zabezpečovacej značky pre prevodníky typu 3500 

Obr. č. 8 
Prepínač zabezpečenia v elektronike  prevodníka typu 2400S 
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Obr. č. 10 
Umiestnenie zabezpečovacej značky pre prevodníky typu 3500 v modulovom vyhotovení 

Obr. č. 11 
Prevodníky typu 3700 
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Obr. č. 12 
Zobrazenie svorkovnice prevodníka typu 3700 

Obr. č. 13 
Umiestnenie zabezpečovacej značky pre prevodníky typu 3700 
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Obr. č. 15 
Umiestnenie prepínača zabezpečenia elektroniky prevodníka typu 5700 

Obr. č. 14 
Umiestnenie zabezpečovacej značky pre prevodník typu 3700 vo vyhotovení pre 

agresívne prostredie 



Číslo protokolu: 033/300/143/22        strana 26 z 26  strán 
 

 
 
 
 
 

*** 

Obr. č. 16 
Umiestnenie zabezpečovacej značky prevodníka typu 5700 


