
MeterTech AS

Det du trenger for korrekt måling og 
avregning

Det du kan måle kan du styre
Ref. Lord Kelvin 



• MeterTech AS

• Måleprinsipper – Styrker – svakheter

• System og administrasjon for drift av målere  (SIDAM 
komponentregister)

• Kontrollerte vannmålere i Trondheim (Ref. Trond 
Ellefsen)

• Kontroll av målere som stikkprøver



MeterTech AS

• Grunnlagt i 2014

• 8 Ansatte med spesialkompetanse innen ulike 
fagområder.

• Hovedeier er Powel med 51 %

• De ansatte eier 49 %.



MeterTech AS

• Administrasjon av målerpark

• Montasje og etterkontroll av målere

• Innsamling og kvalitetssikring av måleverdier.

• Kontroll av målere ved feltkontroll eller stasjonært 
laboratorium

• Prekvalifisering/kurs for montører av målere.



MeterTech AS

• Oppfølging av montører i felt

• Opplæring i feltkontroll

• Konsulentvirksomhet 

• Prosjektorientert rådgiving
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Impeller måler

Dynamiske målere
Vingehjul

Woltman måler

Multijet vannmåler



Dynamiske målere (vingehjul)

• Fordeler

• Prisgunstig

• Velprøvd målerteknikk

• På nyere målere kan det 
skiftes kun vingehjul og 
avlesingsenhet

• Uavhengig av vannets 
ledningsevne

• Ulemper

• ”Lite” måleområde

• Bevegelige deler. levetid på 
vingehjulet

• Hysterese

• Krever rettstrekk

• Krever filter



Ultralyd måleprinsipp

Fysisk prinsipp

To ultrasoniske sendere sender lydbølger

Bytter alternativt over til mottak

En lydbølge, som beveger seg i samme retning som væskestrømmen, 

når punkt B fra punkt A hurtigere enn en lydbølge, som beveger sig 

mot strømningsretningen (fra punkt B til punkt A). Forskjellen i 

lydtransmisjonstid angir strømningshastigheten i røret.



Ultralydmålere

• Måleresultatet påvirkes ikke av 
variasjoner i tetthet, 
temperatur, trykk, viskositet og 
elektrisk ledningsevne på 
mediet. 

• God nøyaktighet. 

• Vedlikeholdsfrie, målerne har 
ingen bevegelige deler.

• Målerne kan ikke brukes på 
medier med som har et 
gassinnhold på mer enn 2 
prosent (i volum) eller har et 
partikkelinnhold som er høyere 
enn 5 prosent (også i volum).

• Mye belegg kan stoppe målingen

Fordeler Ulemper



Magnetisk induktivt 
måleprinsipp

Prinsipp
Måleprinsippet baserer seg på Faradays lov. Når en 
elektrisk leder beveges i et magnetfelt, blir det indusert 
en elektrisk spenning. Denne spenningen er 
proporsjonal med hastigheten til den elektriske lederen. 
I en magnetisk induktiv måler er vannet den elektriske 
lederen. 
Ligning: U = K x B x V x D, hvor: 
U: Indusert spenning. 
K: Instrumentkonstant. 
B: Magnetisk feltstyrke. 
V: Mediets hastighet. 
D: Rørets diameter.

Krever ledningsevne i vannet, over 20 μs på 
forbruksvann.



Magnetisk/induktive

• Ingen bevegelige deler

• God nøyaktighet

• Belegg (magnetitt) og 
groing påvirker måle-
nøyaktigheten

• Avhengig av god 
ledningsevne i vannet. Over 
20 μs for vann

• Krever god jording

Fordeler Ulemper



• Installasjon. 

• Dimensjonering (i forhold til 

gjennomstrømningshastighet). 

• Eventuelle belegg i røret og på speil. 

• Viskositet, densitet, akustiske og elektriske 

egenskaper

• Jording.

Tilstandskontroll under drift, med rimelige 

tidsintervall, kan være fornuftig.

Følgende påvirker nøyaktigheten



SIDAM

1.Komponentregister for målere og måleutstyr

2.Administrasjonssystem for målepunkt, målere og 

måleutstyr

3.Planlegging og vedlikehold av målere og målepunkt

4.Administrasjonssystem for stikkprøvekontroller

5.Opplysninger i SIDAM kan legges inn i eksisterende 

kartsystem

6.Kommuniserer med andre systemer

Smart Infrastructure Device and Assets Management



Kontroll av målerarrangement

• Etterkontroll i felt. Visuell eller som feltkontroll.
• Opp mot montører

• Målertyper

• Anleggstyper

• Montasjekontroll og idriftsetting av fjernvarmeanlegg

Feltkontroll



Feltkontroll av volummåler



• Laboratorium for kontroll 

og kalibrering –

akkreditert av SWEDAC i 

henhold til standard 

17020:2012 och 

17025:2005

• Test og kalibrering av alle 

typer av volumsmålere 

samt alle typer av 

integreringsverk og 

temperaturgivere

Kontroll og kalibrering  av 

vannmålere og fjernvarmemålere



Kontroll av 2 stk målere i Trondheim





Målere kan kontrolleres på flere 
måter under drift:

• Visuell kontroll av jording, elektriske koplinger, sjekk av 

fuktighet i koplingsboks, montering og generell tilstand. 

• Funksjonskontroll og kalibrering av forsterker med 

simulator.

• Feltkontroll med «Clamp on» utstyr

• Fullstendig verifikasjon av måleren kan kun gjøres i en 

akkreditert gjennomstrømningsrigg.



Kontroll av målere som stikkprøve
AQL (MIL – STD-105,ISO 2859)

Stikkprøveordningen er i hovedsak tenkt for å sikre og dokumentere kvaliteten 
på målerne over hele livsløpet.

I tillegg er det viktig å se på muligheten for å forlenge levetiden på de 
målertypene som er god slik at investeringen i målere maksimeres. 

Det stikkprøveordningen er ment for er å få bort målere/parti av målere som har 
svakheter. Få bort dårlige målere tidligst mulig og maksimere levetiden på gode 
målere.





Eksempel på stikkprøve

• 1 Kommune X 150 vannmålere

• Utplukk for stikkprøve hvert 6 år. 20 målere

• 20 kommuner med 150 vannmålere hver. Totalt 3000 
vannmålere

• Utplukk for stikkprøve hvert 6 år. 125 målere

• Hver kommune hvis samme størrelse 6 – 7 målere 
hvert 6 år.



Kontroll av hva og hvordan ????



Takk for oppmerksomheten

Frank Molander
Salgssjef | +47 40 60 11 44 | fm@metertech.no
MeterTech AS | Org nr: 913 934 261 | 

www.metertech.no
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