
Лічильники газу 

мембранні 

електронні  

НМ10М 

НМ16М 

НМ25М 

SMART лічильники газу

для комерційного 

застосування 



 

 

 

 

 

Лічильник газу мембранний електронний серії НМ — це лічильник газу, 

який працює із застосуванням різних технологій та призначений для 

вимірювання об’єму природного газу ГОСТ 5542-87 або інших неагресивних 

паливних газів при проведенні комерційного обліку під час надання 

комунальних та житлово-комунальних послуг, в системах газопостачання 

низького тиску до 0,005 МПа, середнього тиску від 0,005 МПа до 0,05 МПа 

згідно з ДБН В.2.5-20-2001. Він поєднує у собі нове покоління електроніки та 

механічне вимірювання з допомогою мембран. Механічний  відліковий 

пристрій у  лічильнику замінено на електронний, оснащений пристроєм 

передачі даних та функцією віддаленого оновлення програмного 

забезпечення.  

До складу лічильника мембранного електронного НМ10М (НМ16М, 

НМ25М) входять датчики тиску та температури, з допомогою яких 

компенсується вплив температури та тиску на вимірювання об’єму газу. 

Перетворення даних обліку електронне та відповідає ДСТУ EN 12405 (PTZ або 

PT)  і  ISO 12213-3. 

 

Лічильник газу електронний мембранний НМ 10М/16М/25М — це 

лічильник, затверджений згідно MID, сертифікат Т10607 виданий NMI Certin 

B.V., атестований в Україні, і показує лише виміряний об’єм (Vb), приведений 

до стандартних умов ГОСТ 2939: температура газу 20°С, тиск газу 101 325 Па 

 

 

 

 

Лічильник газу мембранний електронний  

НМ (Hybrid Meter) 

Серію НМ розроблено для забезпечення вимог розподілу 

природного газу  відповідно до законодавства ЄС та 

України. 
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В основу роботи лічильника закладено перевірений часом, надійний та 

стабільний принцип вимірювання газу за допомогою розділених мембраною 

камер з відомим циклічним об’ємом. 

 

 

 

 

 

Висока модульність приладу забезпечує відповідність вимогам ринку. Ця 

властивість лічильника дозволяє просто та ефективно проводити “у польових 

умовах” обслуговування, калібрування, заміну основних компонентів.  

 

Подвійне гніздо для датчиків температури, оснащене додатковою 

втулкою 1/8”, та гніздо для вимірювання тиску дають можливість порівняння 

та перевірки на еталонному інструменті.  

 

Ці особливості дають можливість зменшити витрати на обслуговування 

та повірку в процесі експлуатації.   

 

 
 

 
 

 
При розробці лічильників серії НМ враховувалась максимальна 

модульність приладу 
 

 Метрологічний модуль з батареєю відповідної потужності (термін роботи 

не менше 15 років в умовах STD) 
 

 Комунікаційний модуль GSM / GPRS з батареєю відповідної потужності 

(термін роботи 5 років в умовах STD) 
 

 Інтерфейс користувача з LCD-дисплеєм та зрозумілими клієнту 

символами і вікном перегляду, що управляється однією кнопкою 
 

 Модулі зовнішніх датчиків тиску та температури дозволяють проводити 

обслуговування, калібрування, заміну та будь-яку іншу перевірку, не 
припиняючи при цьому подачу газу кінцевому споживачеві 
 

 Можна проводити заміну модуля електроніки, не втрачаючи даних 
  

ТРАДИЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ НМ – інтелектуальний лічильник 

НОВАТОРСТВО НМ – інтелектуальний лічильник 

МОДУЛЬНІСТЬ НМ – інтелектуальний лічильник 



 

 

   

НМ – розумний лічильник 

НМ – розумний лічильник 

При розробці лічильників серії НМ враховувалась максимальна модульність приладу 

Метрологічний модуль з батареєю відповідної потужності (термін роботи 15 років в умовах STD) 

Комунікаційний модуль GSM / GPRS з батареєю відповідної потужності (термін роботи 5 років в 
умовах STD) 
Інтерфейс користувача з LCD-дисплеєм та зрозумілими клієнту символами і вікном перегляду, 
що управляється однією кнопкою 
Модулі зовнішніх датчиків тиску та температури дозволяють проводити обслуговування, 
калібрування, заміну та будь-яку іншу перевірку, не припиняючи при цьому подачу газу 
кінцевому споживачеві 
Можна проводити заміну модуля електроніки, не втрачаючи даних 

Лічильники серії НМ постачаються у двох конфігураціях: 

НМ 10/16/25 
НМ 10/16/25 - це прилад. що поєднує у собі лічильник + перетворювач, затверджений згідно 
MID, і тому може бути сконфігурованим згідно РТZ (або РТ). 
Дисплей відображає як виміряний об’єм (Vm), так і об’єм, приведений до стандартних умов (Vb) 

НМ 10/16/25 - версії М 
НМ 10/16/25 М — це лічильник, затверджений згідно MID, і показує лише виміряний об’єм, 

приведений до стандартних умов (Vb) 

Основні характеристики НМ – інтелектуальний лічильник 

• Типорозмір: 

  НМ10М   -  G10  (Qmax: 16,0 м3/год) 

  НМ16М   -  G16  (Qmax: 25,0 м3/год) 

  НМ25М   -  G25  (Qmax: 40,0 м3/год) 

• Клас точності  1,5 

• Електронне перетворення об’єму (приведення 
виміряного об’єму газу до стандартних умов) у 

відповідності до ДСТУ EN 12405 (PTZ або PT), а 
також ISO 12213-3 

• Відповідність Українському ДСТУ EN 1359:2012 та 

європейському стандарту EN 1359:1998/А1:2006, 
OIML R137-1 & 2:2012, UNI TC 11291, ARG 155/08 

• Сертифікати:  

EC type-examination Certificate № Т10607 про 
відповідність європейським нормам видано NMI 

Certin B.V. 

Сертифікат вибухозахисту та іскробезпеки 

IMQ13ATEX012X  (II 2G   Ex ib c IIB T3  Gb) 

Свідоцтво про державну метрологічну атестацію 

Сертифікат UA.TR.052.349-14 виданий ООВ 

Укрчастотнагляд 

• Вибухобезпечне обладнання, встановлення у зоні 1 

(категорія 2G) згідно АТЕХ 

• Клас захисту ІР65 

• Діапазон робочих температур (метрологічна 

температура):     мінус 25°С … +55°С 

• Максимальний надлишковий робочий тиск 50 кПа 

• Стандартні габаритні та приєднувальні розміри для 
заміни лічильників, які знаходяться в експлуатації 

• Літієва батарея у складі метрологічного модуля 

гарантує вимірювання не менше 15 років 

• Літієво-тионилова хлоридна батарея у складі 

комунікаційного модуля: строк служби батареї > 5 
років 

• Електронний відліковий пристрій з дисплеєм LCD та 

зручним для користувача інтерфейсом 

• Багатофункціональна кнопка інтерфейсу 

користувача 

• Оптичне конфігурування інтерфейсу відповідно до 
стандарту ІЕС 61107 

• Картка комунікації GSM/GPRS  

• Стандартні протоколи комунікації: CTR R131 

• Дистанційне оновлення програмного забезпечення 
згідно з WELMEC 7 

Принцип 

вимірювання 
базується на 

надійній та  
перевіреній 

часом  
технології з 

використанням 

мембран 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Технічні дані НМ – інтелектуальний лічильник 

  Виконання НМ10М НМ16М НМ25М 

Циклічний об’єм дм3 6 6 12 

Максимальна витрата м3/год 16 25 40 

Мінімальна витрата дм3/год 100 160 250 

Максимальний 
надлишковий 

робочий тиск 

кПа 
50,0 

(0,5 бар) 

Максимально 

допустима відносна 
похибка 

Qmin ≤ Q 

< 0,1 Qmax 
± 3% 

0,1 Qmin ≤ Q 

≤Qmax 
± 1,5 % 

Діапазон робочих 

температур 
°C -25 … +55 

Діапазон абсолютних 
робочих тисків газу, 

рabs 

МПа 
0,07 … 0,15 

(0,7 … 1,5 бар) 

Похибка 
вимірювання 

поточного часу 

с за добу ± 0,5 

 

   НМ10М НМ16М НМ25М 

A мм 250 280 335 

B мм 323 330 398 

C мм 334 405 465 

D мм 230 276 336 

E мм 85 108 138 

Вага кг 6,0 7,2 11,5 

Приєднання нарізь дюймова 1”¼  2” 2”½  

 



 

 

 

 

 

 

Модуль НМCom - це модем EX-i, що 

забезпечує комунікацію з центром 

збору даних постачальника газу. 

 

Модуль НМCom GSM / GPRS входить в 

комплект постачання і вже 

встановлений на лічильник НМ. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль HMCom НМ – інтелектуальний лічильник 

Сигнал 
недостатній 

Сигнал 
хороший 

HMCom 
Віддалене розташування 

HMCom 
Розташування на лічильнику 

 

Якщо радіосигнал недостатній, НМCom можна від’єднати, не 
пошкодивши при цьому метрологічні пломби, та встановити окремо 

від лічильника.   
 

HMCom 


