
 

 

PRILOGA IV: Tehnične zahteve za merilne naprave uporabnikov distribucijskega 
omrežja 
 
Števci električne energije, morajo biti pred namestitvijo overjeni s strani MIRS (Urad 
za meroslovje in plemenite kovine), ob priključitvi pa overitvena oznaka ne sme biti 
starejša od enega leta. 
 
Stikalne ure, števčne stikalne ure s stikalom maksimuma in merilni transformatorji 
morajo imeti pred vgradnjo na merilno mesto veljavno odobritev tipa merila, izdanega 
s strani MIRS. Namesto stikalnih ur se lahko uporabljajo MTK sprejemniki, dodatne 
naprave ali elektronski števci, ki imajo vgrajene stikalne ure s tarifnim programom. 
 
Oprema merilnega mesta 
 

Oprema merilnega mesta zajema: 
a) merilni del: 
- števce električne energije, 
- naprave za registracijo obračunskih količin, 
- merilne transformatorje, 
- vrstne sponke, 
- merilne in pomožne vode; 
 
b) varovalni del: 
- obračunske (glavne) naprave za omejevanje toka, 
- varovalni elementi, ki ščitijo merilno in ostalo opremo pred preobremenitvami, 
- nastavljiva naprava za omejevanje toka; 
 
c) krmilni del: 
- stikalna ura, 
- MTK sprejemnik, 
- vgrajena ura v elektronskem števcu ali napravi za registracijo obračunskih količin; 
 
d) komunikacijski del: 
- elektroenergetski vodi - PLC, DLC, 
- klicna ali najeta linija,  
- optična vlakna,  
- CATV vodi, 
- GSM omrežje, 
- radijske zveze, 
- računalniška omrežja, 
- modemi,  
- vmesniki; 
 
e) zaščitni del: 
- prenapetostna zaščita merilnih naprav, 
- prenapetostna zaščita TK linije; 
 

f) ostalo: 
- pomožni releji, 
- napajalniki, 



 

  

- transformatorji (za napajanje ali zaščito), 
- indikatorji. 
 
Števci električne energije 
 

Števec električne energije za direktno priključitev na nizki napetosti se izbere tako, da 
njegov maksimalni tok ustreza trajnemu bremenskemu toku, ki teče preko merilnega 
mesta. Če tok presega 100 A, se meri električna energija preko tokovnih 
transformatorjev s števcem električne energije za polindirektno priključitev. 
 
Števci električne energije morajo biti opremljeni z dajalnikom impulzov. 
 
Indukcijski števci električne energije za polindirektno in indirektno priključitev morajo 
imeti vgrajen sekundarni številčnik. 
 
Na merilnih mestih, kjer obstaja možnost dvosmernega pretoka električne energije, 
morajo imeti indukcijski števci vgrajeno povratno zaporo. Elektronski števci morajo 
imeti označeno smer pretoka energije na prikazovalniku, ali je potrebno izbrati tak tip 
števca, ki ločeno registrira prejeto in oddano električno energijo, kar je mogoče sproti 
odbrati tudi na prikazovalniku. 
 
Krmilne naprave 
 

Z izhodnim kontaktom krmilne naprave, na katerega je vezan rele za preklop 
dvotarifnega števca, se ne sme krmiliti nobena druga naprava. 
 
Izjemoma se lahko s krmilno napravo z enopolnim izhodnim stikalom krmili tudi druge 
naprave, vendar samo preko pomožnega releja, ki pa mora biti opremljen z zalivko 
upravljalca omrežja. 
 
Merilni transformatorji 
 

Za indirektne meritve morajo biti tokovni transformatorji prevezljivi. Sekundarni 
nazivni tok je 5A, le izjemoma 1A.  
 
Če so na merilne transformatorje priključene dodatne odjemalčeve naprave, kot so 
A-metri, V-metri, W-metri, ipd., je potrebno vgraditi tokovne transformatorje z dvema 
jedroma, od katerih se prvo uporabi za merjenje obračunskih količin, drugo pa za 
uporabnikove naprave. Pri indirektnem merjenju je treba na taka merilna mesta 
vgraditi tudi napetostne transformatorje z dvema navitjema od katerih se prvo 
uporabi za merjenje obračunskih količin, drugo pa za uporabnikove naprave. 
 
Na merilno jedro tokovnih transformatorjev se smejo priključiti samo tisti elementi, ki 
služijo merjenju obračunskih količin. 
 
Delitev števcev 
Števce delimo glede na naslednje lastnosti: 
 
a) vrsta števca: 
- števci delovne energije, 



 

  

- števci jalove energije, 
- števci za kombinirano merjenje delovne in jalove energije; 
 
b) način merjenja: 
- direktno merjenje, 
- polindirektno merjenje preko tokovnih transformatorjev, 
- indirektno merjenje preko tokovnih in napetostnih transformatorjev; 
 
c) razred točnosti: 
- Cl. 1 in Cl. 2 za delovno energijo, direktno merjenje, 
- Cl. 1 za delovno energijo, polindirektno merjenje, 
- Cl. 0,2, Cl. 0,5, Cl. 1 za delovno energijo, indirektno merjenje, 
- Cl. 2 in Cl. 3 za jalovo energijo, direktno in polindirektno merjenje, 
- Cl. 2 in Cl. 1 za jalovo energijo, indirektno merjenje; 
 
d) vrsta priključka, na katerem merimo energijo: 
- 4-vodni, trifazni, 50 Hz, 
- 2-vodni, enofazni, 50 Hz, 
 
e) način krmiljenja: 
- zunanje krmiljenje, 
- vgrajena stikalna ura, 
- MTK sprejemnik; 
 
f) vrsta komunikacije s števcem: 
- po optičnem vmesniku, 
- po različnih standardnih vmesnikih; 
 
g) dodatne lastnosti: 
- merjenje konične obremenitve, 
- shranjevanje izmerjene krivulje obremenitve, 
- preskus števca po komunikacijskih povezavah, 
- prikaz krivulje obremenitve ali njenih vrednosti na prikazovalniku, 
- prikaz parametrov števca in obračunskih vrednosti na prikazovalniku s pomočjo 

gumba na čelni plošči, 
- indikacija fazne nesimetrije ali napake pri priključitvi, 
- indikacija nedovoljenih posegov. 
 
Razredi točnosti merilnih naprav 
Števci električne energije morajo imeti naslednje ali boljše razrede točnosti: 
 
a) na merilnih mestih na nizki napetosti, kjer se konična obremenitev ne meri: za 

delovno energijo razred 2.0, 
 
b) na merilnih mestih na nizki napetosti, kjer se meri konična obremenitev: za 

delovno energijo razred 1.0, za jalovo energijo razred 2.0, 
 
c) na merilnih mestih na srednji napetosti in merjenjem s tokovnimi (razred 0,5 S ali 

0.5) in napetostnimi (razred 0,5) transformatorji: 



 

  

- pri moči pod 5 MW in letnem odjemu do 25000 MWh: za delovno energijo razred 
1.0, za jalovo energijo razred 2.0, 

- pri moči 5 MW in več ali letnem odjemu nad 25000 MWh: za delovno energijo 
razred 0.5, za jalovo energijo razred 1.0; 

 
d) na merilnih mestih na visoki napetosti in merjenjem s tokovnimi (razred 0,2 S ali 

0.2) in napetostnimi (razred 0,2) transformatorji: za delovno energijo razred 0.5, za 
jalovo energijo razred 1.0. 

 
Minimalni razred točnosti merilnega jedra ali navitja merilnih transformatorjev mora 
biti 0,5, faktor sigurnosti pa enak ali manjši od 5. 


