
Itron Polska Sp. z o.o. 
30‐702 Kraków 
ul. T. Romanowicza 6 
tel. 012/257 10 27 do 29 
fax. 012/257 10 25 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA 
 
Instalacja gazomierzy miechowych G10‐G16 ACD i G25‐G40 
 
 
ISTOTNE UWAGI 
 

 Zapewnić łatwy dostęp do instrukcji. 

 Urządzenie przeznaczone do mierzenia czystego i suchego gazu. W przypadku stosowania do pomiaru 
gazów agresywnych należy skontaktować się  Itron Polska w celu uzyskania informacji o wersjach 
specjalnych gazomierzy. Nie stosować do pomiaru tlenu i acetylenu: niebezpieczeństwo wybuchu. 

 Wszystkie krajowe normy i przepisy dotyczące instalacji, rozruchu i eksploatacji muszą być bezwzględnie 
przestrzegane. 

 Po dostawie należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie transportowe i sam gazomierz nie uległ 
zewnętrznym uszkodzeniom. Nie można instalować uszkodzonego gazomierza. Możliwe uszkodzenia 
lakieru powinny być uzupełnione. Należy sprawdzić czy powierzchnia kołnierzy nie jest zabrudzona lub 
uszkodzona 

 Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić poprawną pracę oraz nadzór. 

 Instalacja gazomierza ma być przeprowadzona w taki sposób aby, jego praca nie była zakłócana przez inne 
urządzenia sieci. 

 Podczas montażu gazomierzy nie przekraczać wartości momentów umieszczonych w tabeli. Przykręcać 
śruby krzyżowo. 

 Dla połączeń kołnierzowych użyć śrub, których gwint jest dłuższy od połączenia z nakrętką o co najmniej 
zwój gwintu. 

 Przy montażu gazomierzy o połączeniach kołnierzowych nie przekraczać poniższych wartości momentów 

G10ACD  Dwukróćcowy  Jednokroćcowy

Gwint: 
rozstaw 
króćców 

1 ¾” (32) 
250/280 

2" (40) 
250/280 

2” (40) 
‐‐   

PN 1  110 Nm 140 Nm 140 Nm  
 

G16ACD  Dwukróćcowy  Jednokroćcowy

Gwint: 
rozstaw 
króćców 

1 ¾” (32) 
250/280 

2" (40) 
250/280 

2” (40) 
‐‐   

PN 1  110 Nm 140 Nm 140 Nm  
 

G25  Dwukróćcowy  Jednokroćcowy

  kołnierz 
DN50 

gwint 2"/ 
2½ 1/2 ½"

kołnierz DN50  gwint 2" / 2 1/2½" 

PN 1  85 Nm
( M16 )

170 Nm  35 Nm
( M10 )

170 Nm

 



 
G40  Dwukróćcowy  Jednokroćcowy

Kołnierz: 
Rozstaw: 

DN 65 (M16) 
430 

DN 80 (M16)
430 / 500 / 510 / 
570 

DN 65 (M16) DN 80 (M16) 

PN 1  85 Nm 85 Nm  85 Nm 85 Nm

 
G40  Dwukróćcowy  Jednokroćcowy

Gwint: 
Rozstaw: 

2" / 2 ½" 
430 

2" / 2 ½"
430 / 500 / 510

2" / 2 ½" 2" / 2 ½"

PN 1  170 Nm 170 Nm  170 Nm 170 Nm

 

 Śruby użyte do montażu powinny być odpowiednie dla danego typu kołnierza i zakresu temperatur 
(uszczelki zgodne z normami) 

 Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić szczelność połączeń 

 Należy zachować odpowiednie parametry pracy gazomierza opisane na tabliczkach znamionowych, oraz 
zapewnić odpowiedni sprzęt ppoż 

 Naprawy muszą być wykonywane przez wyszkolony, kompeteny personel. Po przeprowadzeniu napraw 
należy dokonać testów szczelności (1.1x Pmax). Należy się upewnić, że części zamienne spełniają 
Dyrektywę urządzeń ciśnieniowych. Gwarancja obejmuje jedynie naprawy dokonane przez Itron Polska. 

 W przypadku zagrożenia korozją kontrolować stan urządzenia regularnie. Jeśli urządzenie ulegnie korozji 
natychmiast wymienić 

 Nie stosować rozpuszczalników bądź alkoholi (lub środków na nich bazujących) do czyszczenia urządzenia 

 Gazomierze nie zostały zaprojektowane na wypadek trzęsienia ziemi lub powodzi 

 Przed przeprowadzeniem demontażu usunąć ciśnienie z instalacji. Zapewnić właściwą wentylacje z uwagi 
na możliwy wypływ gazu znajdującego się w urządzeniu 

 
 
 1. TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE  
 
Miechowe liczniki gazu G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 firmy Itron to precyzyjne instrumenty pomiarowe. Przy 
prawidłowym obchodzeniu się, instalacji i eksploatacji gazomierze te nie wymagają szczególnego dozoru i pracują 
prawidłowo przez wiele lat. 
 
Gazomierz G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 firmy Itron przeznaczony jest głównie do pomiaru przepływu gazu ziemnego. 
Niemniej jednak wykorzystane materiały i zasada pomiaru pozwala na stosowanie go również w instalacjach innych 
czystych, nieagresywnych i suchych gazów. 
 
Jeśli zamierzają Państwo stosować gazomierze G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 w instalacjach innych gazów, prosimy o 
kontakt z najbliższym biurem sprzedaży w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia przydatności.  
 
Gazomierzy G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 nie wolno stosować do pomiaru przepływu tlenu i acetylenu.  
 
Gazomierze G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 są bardzo precyzyjnymi instrumentami pomiarowymi i dlatego należy 
obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością.  
 
Po dostawie należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie transportowe i sam gazomierz nie uległ zewnętrznym 
uszkodzeniom. O wszelkich widocznych uszkodzeniach należy poinformować przewoźnika.  
 
Proszę zachować wszystkie dokumenty przesłane razem z gazomierzem, gdyż są one wymagane do celów 
ewidencyjnych gazomierza. 
 
Gazomierz należy przechowywać w suchym magazynie, w którym temperatura utrzymuję się przez cały rok 
pomiędzy –40ºC, a +70ºC. 
 
Nie usuwać kołpaków ochronnych w czasie przechowywania gazomierza. Najlepiej przechowywać gazomierz 
zamknięty do czasu końcowej instalacji.  



 
Nie usuwać żadnych zabezpieczeń z gazomierza, gdyż może to spowodować unieważnienie gwarancji, a nawet 
legalizacji gazomierza. 
 
Podczas transportu gazomierza do miejsca jego ostatecznej instalacji należy obchodzić się z nim z należytą 
ostrożnością, starannie zabezpieczyć przed przemieszczeniem i upuszczeniem. Podczas transportu i instalacji należy 
trzymać go w pozycji pionowej. 
Opakowanie gazomierza należy poddać recyklingowi.  
 
 
2. INSTALACJA  
 
Miejsce montażu gazomierza powinno być łatwo dostępne, suche oraz zabezpieczone przed zamarzaniem. 
 
Kierunek przepływu gazu podaje strzałka na korpusie gazomierza. Maksymalne ciśnienie robocze oraz przepływ 
maksymalny podano na przedniej tabliczce. Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości ciśnienia roboczego i 
przepływu. 
 
Odcinek wlotowy należy przedmuchać suchym powietrzem. Wszelkie wióry, perły spawalnicze, kamień kotłowy 
oraz inne zanieczyszczenia i materiały obce mogą spowodować poważne uszkodzenia zaworów, gniazd i łożysk, a 
co za tym idzie, nadmierne zużycie i zmniejszenie dokładności pomiarowej urządzenia. 
 
W przypadku występowania kondensacji odcinek wlotowy powinien być wyposażony w miskę kondensacyjną w 
celu uniknięcia gromadzenia się skroplin w samym gazomierzu. 
 
Należy unikać przenoszenia naprężeń instalacji rurowych na gazomierz. Należy sprawdzić osiowość i równoległość 
instalacji, oraz odległość pomiędzy kołnierzami lub podporami. Gazomierza nie wolno używać do wyrównania źle 
dopasowanej instalacji rurowej. 
 
Na krótko przed montażem gazomierza w instalacji gazu należy sprawdzić, czy gwinty na wlocie i wylocie nie są 
zanieczyszczone lub uszkodzone. Obcy materiał może spowodować rozszczelnienie lub uszkodzenie połączeń w 
gazomierzu. 
 
Montaż i test szczelności powinien być przeprowadzony przez dopuszczony i wykwalifikowany personel. 
 
3. URUCHOMIENIE  
 
Podczas uruchamiania gazomierza po jego montażu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zbyt 
wysokie ciśnienie wywierane na miech, zawory lub elementy wewnętrzne, może spowodować rozerwanie 
jednostki pomiarowej lub inne poważne uszkodzenia. 
 
Aby uruchomić gazomierz, należy najpierw całkowicie otworzyć zawór wylotowy (jeśli go zainstalowano). 
Następnie powoli otwierać zawór wlotowy, tak aby przyrost ciśnienia był bardzo powolny. Otworzyć zawór 
całkowicie. 
 
4. KONSERWACJA  
 
Jeśli gazomierz został prawidłowo uruchomiony i normalne warunki eksploatacji są przestrzegane, dodatkowa 
konserwacja nie jest konieczna.  
 
Gazomierze gazu G10‐G16 ACD i G25 ‐ G40 nie wymagają konserwacji.  
 
Ewentualny pył i inne zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą środków nie zawierających rozpuszczalników. 
Proszę pamiętać, że gazomierz powinien być chroniony przed uszkodzeniami natury mechanicznej, termicznej czy 
chemicznej. 
 
W kwestiach dotyczących instalacji, użytkowania i okresów pomiędzy wymianami należy stosować się do 
lokalnie obowiązujących przepisów. 
 



 
5. Nadajniki impulsów niskiej częstotliwości LF  
 
Każdy gazomierz posiada liczydło wstępnie przygotowane do montażu nadajnika impulsów poprzez umieszczenie 
magnesu na pierwszym lub drugim bębenku liczydła. 
 

Dołączalny nadajnik impulsów umieszczany jest w górnej części obudowy liczydła. Wyposażony jest on w zestyk 
kontaktronowy typu Reed Switch znajdujący się w pozycji otwartej. 

 
Nadajnik wyposażony jest w przewód. Przewód długości 1 metra umożliwia łatwe podłączenie nadajnika. 
Wyposażony jest on również standardowo w nadajnik w zestyk antykradzieżowy (AT). 

 
Kolory przewodów do podłączenia nadajnika: nadajnik LF ‐ żółty i zielony; zestyk AT – czerwony i niebieski    

 
Oznaczenie nadajników i identyfikacja nadajników 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Model  Nr referencyjny

Magnes na pierwszym bębenku  951‐858‐04

Magnes na drugim bębenku 951‐858‐06

Dedykowane dla oznaczenia 
miejsca magnesu w liczydle: 
 1: pierwszy bębenek 
 2: drugi bębenek

Numer referencyjny 



 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży.  
 
ITRON Polska Sp. z o.o.  
ul. T. Romanowicza 6, 30‐702 Kraków 
tel.: (12) 257 10  27 do 29, 
 
 

 Itron Polska Sp. z o.o. tel:   +48  12 257 10 27
              30-702 Kraków         +48  12 257 10 28
      ul.T.Romanowicza 6                        +48  12 257 10 29

                                                                       www.itron.pl , e-mail: biuro@itron.pl                fax:  +48  12 257 10 25
 

                                                                                              NIP: 676-10-08-484; REGON: 010405999 
                                  Rachunek bankowy: SOCIETE GENERALE o/Warszawa 35 1840 0007 2810 7640 0810 1419 
      Skład Zarządu: Prezes – Gerlof Dijkstra, Członek – Zdzisław Wojdanowski, Członek – Robert  Link, Kapitał 800 000 PLN  opłacony 

                                                        Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS: 0000087645 
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Instrukcja obsługi 
gazomierzy miechowych G10 – G100 
Przechowywad instrukcję w miejscu łatwo 
dostępnym dla wszystkich użytkowników. 
Przestrzegad wszystkich przepisów krajowych 
dotyczących montażu, eksploatacji i serwisu 
gazomierzy. 

1. Ważne zalecenia w sprawie bezpieczeostwa:

Gazomierz miechowy typu G10 – G100 jest przeznaczony do pomiaru gazów z pierwszej, drugiej i 
trzeciej rodziny według normy EN437 oraz różnych innych filtrowanych i nieżrących gazów. Jeżeli
gazy objęte pomiarami są żrące, należy zwrócid się do spółki Itron o konkretną poradę lub o
specjalną wersję gazomierza. 

Jeżeli występuje zagrożenie korozją wewnętrzną lub zewnętrzną, należy regularnie kontrolowad 
urządzenie. Jeżeli urządzenie jest wyraźnie skorodowane, należy je wyłączyd z użytkowania. 

Przed zamontowaniem gazomierza należy sprawdzid, czy nie wystąpiły uszkodzenia w trakcie
transportu. Wszelkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłosid przewoźnikowi. Nie wolno 
instalowad uszkodzonego gazomierza. 

Należy przestrzegad warunków eksploatacji wskazanych na tabliczce znamionowej,
w szczególności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i wielkości przepływu; w 
razie potrzeby zastosowad odpowiednie zabezpieczenia. 

Konstrukcja urządzenia nie jest odporna na trzęsienie ziemi i powódź. 

Naprawy urządzenia może przeprowadzad wyłącznie wykwalifikowany lub odpowiednio
przeszkolony personel. Po naprawach należy przeprowadzid próby szczelności przy 1,1 x PS. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy przeprowadzone przez spółkę Itron. 

Nie wolno przekraczad maksymalnego momentu obrotowego dokręcania w punkcie odbioru 
ciśnienia wynoszącego 4 Nm. 

1 Nm dla studzienki termometrycznej (oba przyłącza dostępne na życzenie). 

Po przyłączeniu czujnika ciśnienia sprawdzid szczelnośd połączenia. 

Przed demontażem urządzenia całkowicie wyeliminowad ciśnienie wewnętrzne. Zapewnid 
właściwą wentylację z uwagi na możliwy wyciek pozostałego gazu. Przykryd kródce wlotowe i 
wylotowe.

Dotyczy wyłącznie wersji ze skręcaną obudową: Objętośd wewnętrzna (V) gazomierza w litrach 
wynosi: 

ACE10/16:  V = 21,7 l (dyrektywa dot. urządzeo ciśnieniowych nie ma zastosowania); G25; 
V = 36 l (podlega dyrektywie dot. urządzeo ciśnieniowych); G40; V = 90 l

2. Osprzęt elektryczny:
Uwagi dotyczące stosowania gazomierzy w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (ATEX): 

Do montażu, demontażu i napraw w miejscach niebezpiecznych należy używad narzędzi z 
atestem Ex. 

Gazomierza nie można wystawiad na działanie płomieni, promieniowania jonizującego i 
ultradźwięków. 

Gazomierz należy uwzględnid w ocenie ochrony całej instalacji przed wyładowaniami 
atmosferycznymi. 
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 Nadajniki impulsów należy przyłączyd do samoistnie bezpiecznych obwodów zgodnie z normą 
EN 60079-11. 

 Dalsza identyfikacja i certyfikacje ATEX nie są konieczne. 

2.1.   Nadajnik małej częstotliwości (zwykłe liczydło) 

 Jako czujniki zastosowano kontaktrony (otwarte w stanie normalnym). Te „elementy 
pasywne“ oraz zastosowane okablowanie i wtyczki są prostym wyposażeniem 
elektrycznym w rozumieniu 60079-11, punkt 5.7; są one także zgodne z normą EN 60079-
0. Dalsze informacje techniczne są zawarte w broszurze i specyfikacji technicznej. 

2.2.   Moduł Cyble (opcjonalne liczydło Cyble) 

 Na życzenie na liczydle gazomierza może byd zamontowany nadajnik z modułem Cyble. 

 Dalsze informacje techniczne i procedura montażu modułu są zawarte w broszurze i 
instrukcji obsługi modułów Cyble. 

 
3. Transport i składowanie: 

 

 W trakcie transportu i montażu gazomierz musi zawsze znajdowad się w pozycji pionowej. 
Sprawdzid, czy gazomierz jest unieruchomiony w trakcie przewozu i przemieszczany bez 
upuszczania. Materiał użyty do opakowania gazomierza podlega odzyskowi. 

 Podczas transportu obchodzid się z gazomierzem ostrożnie. Unikad wstrząsów. W chwili 
odbioru uważnie sprawdzid, czy opakowanie i gazomierz nie noszą śladów uszkodzeo 
zewnętrznych. Wszelkie widoczne uszkodzenia należy zgłosid przewoźnikowi. 

 Nie zdejmowad z gazomierza zaślepek ochronnych na czas składowania. 

 Nie usuwad żadnych plomb z gazomierza; ich usunięcie spowoduje utratę gwarancji 
i legalizacji gazomierza. 

 Zakres temperatur składowania: -40° do +70°C. 

 
4. Montaż: 

 

 Gazomierz należy instalowad w łatwo dostępnym i suchym miejscu. Unikad 
bezpośredniej styczności obudowy gazomierza z glebą lub ścianą betonową. 

 Urządzenie należy zamontowad tak, aby inne elementy instalacji nie oddziaływały 
na gazomierz. 

 Kierunek przepływu wskazano strzałką na korpusie gazomierza. 

 Rury doprowadzające gaz do gazomierza należy przedmuchad suchym powietrzem. 
Zabrudzenia i ciała obce mogą spowodowad poważne uszkodzenie jednostki 
pomiarowej i innych elementów, takich jak uszczelki. 

 Przed zamontowaniem gazomierza w instalacji sprawdzid, czy gwinty wlotu i wylotu są 
nieuszkodzone i czyste. Ciała obce na gwintach mogą spowodowad wycieki lub 
uszkodzenie przyłączy gazomierza. 

 W przypadku połączeo kołnierzowych stosowad śruby, których trzpienie wystają z 
nakrętek na wysokośd co najmniej jednego skoku gwintu. 

 Sprawdzid położenie, równoległośd, odległośd kołnierzy lub kródców. Nie używad 
gazomierza do wyrównania źle ułożonych rur. 

  Do nakrętek łączących kródce mają zastosowanie następujące maksymalne momenty 
dokręcenia w przypadku twardych uszczelek: 

 

 Podwójny króciec Pojedynczy króciec 
 

ACD 
G10/16 

 

Połączenie Gwint G1¾“A 
(DN32) 

Gwint G 2"A 
(DN40) 

Gwint G 

2¾" (DN40) 

 

- 

Odległośd *mm+ 250/280 250/280/290/300 - - 
Moment 110 Nm 140 Nm 140 Nm - 

 

 
G25 

 

Połączenie 
 

Kołnierz DN50 
 

Gwint G2 ½"A 
 

Kołnierz DN50 Gwint G 2 
½“ 

Odległośd *mm+ 335 335 - - 
Moment 85 Nm 170 Nm 35 Nm 170 Nm 

 

 
G40 

 

Połączenie 
 

Kołnierz DN 65 (M16) 
 

Kołnierz DN 80 (M16) Kołnierz DN 
65 (M16) 

Kołnierz DN 
80 (M16) 

Odległośd *mm+ 430 430 / 500 / 510 - - 
Moment 85 Nm 85 Nm 85 Nm 85 Nm 

 
G65 

Połączenie Kołnierz DN80 - Kołnierz DN80 - 
Odległośd *mm+ 500V/640V/680H - - - 
Moment 85 Nm - 85 Nm - 

 

 
G100 

 

Połączenie 
 

Kołnierz DN100 
 

- Kołnierz 
DN100 

 

- 

Odległośd *mm+ 675V/710V - - - 
Moment 85 Nm - 85 Nm - 

W przypadku innych typów uszczelek należy zapoznad się z odpowiednimi normami. 
Śruby połączeo kołnierzowych muszą mied odpowiednie wymiary i muszą byd 
dokręcane na krzyż. 

 

5. Uruchomienie: 
 

 Podczas uruchamiania gazomierza po montażu należy zachowad ostrożnośd. Wartości 
maksymalnego ciśnienia roboczego i maksymalnego przepływu podano na tabliczce 
znamionowej. Wartości tych nie wolno przekraczad. 

 Całkowicie otworzyd zawór (jeżeli jest zamontowany). Otwierad bardzo powoli zawór 
wlotowy, aby napełnid gazomierz bez powodowania gwałtownych skoków ciśnienia. 
Otworzyd zawór całkowicie. 

 Sprawdzid szczelnośd wszystkich połączeo. 

 
6. Konserwacja – gazomierze miechowe pracują bezdozorowo: 
 

 Jeżeli gazomierz został poprawnie uruchomiony, a warunki eksploatacji pozostają 
normalne, w okresie eksploatacji gazomierza nie są konieczne żadne czynności 
utrzymania. 

 Kurz i zanieczyszczenia należy usuwad z zastosowaniem środków niezawierających 
rozcieoczalników i alkoholu. Gazomierz należy chronid przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi. 




