
 La gamma completa di contatori gas smart ed integrati 

   di piccole dimensioni e facili da installare
 che presentano la misura in standard m3,

  senza dispositivi esterni per la conversione e per la comunicazione, 

 per una fatturazione puntuale e trasparente al cliente finale.

 Kompletna gama inteligentnych i gazomierzy

  łączących niewielkie wymiary z łatwością instalacji 

    podających pomiar w standardowych m3,

   nie wymagających przy tym urządzeń zewnętrznych do konwersji i komunikacji, 

   a także zapewniających dokładne i przejrzyste rozliczenia z odbiorcami gazu..
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Podgrzewacz

Przepływ

301,04
293 309,08
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Pomiar jest samoczynnie korygowany 
temperaturowo i niezależny od ciśnienia,
prezentowany bezpośrednio 
w standardowych m3*. 

Technologia pomiarowa oparta jest na 
zasadzie MEMS „Micro Thermal Flow Sensing”. 
Dwa czujniki temperatury są rozmieszczone 
symetrycznie wokół mikro-elementu 
grzejnego: w warunkach zatrzymania 
przepływu oba czujniki mierzą tę samą 
temperaturę. Wraz ze wzrostem natężenia 
przepływu ciepło odprowadzane jest od 
czujnika znajdującego się przed elementem 
grzejnym do czujnika znajdującego się za nim, 
a zmierzona różnica temperatur między tymi 
dwoma czujnikami jest proporcjonalna do 
natężenia przepływu masowego.

Wysoka dokładność pomiaru zapewnia 
zgodność miernika z dyrektywą MID 
(dyrektywa dotycząca przyrządów 
pomiarowych). Taka mikrotermiczna 
metoda pomiaru jest również powszechnie 
stosowana w przyrządach laboratoryjnych.

Odporność na zanieczyszczenia i pył 
zapewniona przez konstrukcję urządzenia: 
konfiguracja modułu czujnika chroni przed 
wpływem pyłu na reakcję czujnika. 

Dokładność pomiaru jest niezależna od 
rodzaju kompozycji gazu w ramach drugiej 
rodziny gazów dostarczanych w Europie 
(grupy H i L zgodnie z EN 437:2003). 

Poprzez dokonanie pomiaru określonych 
właściwości gazu, uprzednio skonfigurowany 
proces autokalibracji gwarantuje wymagany 
poziom dokładności bez potrzeby 
dodatkowej regulacji.

Miernik może również pracować w powietrzu 
(faza testowa) poprzez odpowiednią 
kalibrację bez potrzeby dodatkowej regulacji.

* Zgodnie z normą PN-EN ISO 13443

Mierniki G1.6 ÷ G6, G4 Ext. są dostępne 
z następującymi technologiami komunikacyjnymi:

   Bezprzewodowy MBUS 169 MHz * 
   GPRS, NB-IoT 

oraz ze zintegrowanym zaworem odcinającym, którym można 
zdalnie sterować w ramach umowy z odbiorcą gazu.
* Inne częstotliwości dostępne na życzenie

Mierniki G10, G16 i G25 są 
dostępne z technologią komunikacji 
GPRS (na życzenie również 
z technologią komunikacji M-Bus).

Opis typoszeregu

Dokładność pomiaru w każdej 
temperaturze i przy każdym ciśnieniu

Mierniki Domusnext® zapewniają 
dokładny pomiar ilości dostarczanego gazu 
w standardowych m3, bez konieczności stosowania 
przybliżeń za pomocą współczynników 
uwzględniających średnią temperaturę oraz tablic 
uwzględniających wysokość nad poziomem 
morza, co nieuchronnie prowadziłoby do błędów 
estymacji. Takie błędy przenoszone byłyby potem 
na wystawiane rachunki.

Przejrzysty rachunek do klienta 
końcowego

Zapamiętywanie dziennego lub godzinowego 
zużycia gazu wraz z częstym przesyłaniem 
danych oznacza dla klienta terminowe 
i przejrzyste rachunki, odnoszące się do 
dokładnego okresu rozliczeniowego, a dla 
dystrybutora gazu niskie koszty operacyjne.

Innowacja i niezawodność

Pomimo zastosowania innowacyjnej 
technologii licznikiDomusnext® przeszły 
najbardziej rygorystyczne testy niezawodności, 
przeprowadzane przez jednostkę notyfikowaną 
i wyznaczone, uznane laboratoria europejskie. 
W ten sposób potwierdzono solidność mierników 
MeteRSit i ich dokładność pomiaru nawet przy 
wysokich stężeniach pyłu i zanieczyszczeń 
mogących się pojawić w sieciach dystrybucji gazu.

Zasada pomiaru

I contatori G10, G16 e G25 
sono disponibili con tecnologia di 
comunicazione GPRS (su richiesta 
disponibili anche con tecnologia di 
comunicazione M-Bus).

Il principio 
di misura
La misura è intrinsecamente corretta in 
temperatura e indipendente dalla pressione e 
viene espressa direttamente in standard m³*. 

La tecnologia è basata su un sensore MEMS 
che opera sulla base del principio “Micro 
Thermal Flow Sensing”. Una micro sorgente 
di calore irraggia due sensori di temperatura 
disposti in modo simmetrico rispetto ad esso 
in un condotto di bypass. In presenza di un 
flusso di gas si riscontra un differenziale di 
temperatura tra i due sensori che è correlato 
al flusso, sulla base di principi fisici noti e 
definiti.

L’accuratezza della misura è elevata e adatta 
alla realizzazione di contatori rispondenti 
alla direttiva europea sugli strumenti di 
misura (MID). Questo principio di misura 
viene spesso usato per strumentazione di 
laboratorio e di riferimento.

La soluzione realizzata è insensibile 
ai contaminanti ed alle polveri. 
Diversi dispositivi di separazione e 
decantazione delle polveri, nel contatore e 
nell’alloggiamento del sensore, impediscono 
alle particelle di polvere di alterare la 
risposta del sensore.

L’accuratezza della misura non risente delle 
variazioni nella composizione chimica dei gas 
all’interno della 2° famiglia gas normalmente 
utilizzata in Europa (gruppi H e L). 

Attraverso la misura di alcune caratteristiche 
del gas, un sistema di auto-calibrazione 
preprogrammato e senza alcun intervento 
esterno, garantisce i livelli di accuratezza 
richiesti.

Il contatore è inoltre in grado di rilevare 
quando funziona in aria (fase di test) e 
si calibra di conseguenza senza alcun 
intervento esterno.

* Secondo norma UNI EN ISO 13443

Precisione della misura ad ogni 
temperatura e ad ogni pressione

I contatori Domusnext® forniscono una misura 
esatta in m3 standard del gas fornito, evitando 
l’uso di valori medi annuali di temperatura 
e coefficienti di conversione, che portano 
inevitabilmente a valori approssimati ed errori di 
stima. Questi errori sono trasferiti alla fatturazione.

Fatturazione trasparente al 
cliente finale

La memorizzazione dei consumi giornalieri 
o orari e la comunicazione frequente dei dati 
di consumo permettono una fatturazione 
puntuale e trasparente al cliente finale, riferita 
esattamente al periodo di fatturazione, e con 
bassi costi operativi. 

Innovazione ed affidabilità

Pur essendo fortemente innovativi, i contatori 
Domusnext® hanno passato i più severi test di 
affidabilità presso enti riconosciuti a livello Europeo. 
Questo garantisce la robustezza dei contatori 
MeteRSit e la assenza di derive nella misura, 
anche con forti concentrazioni delle polveri e dei 
contaminanti presenti nelle reti di distribuzione gas.

I contatori G1.6 ÷ G6, G4 Ext. sono 
disponibili con le tecnologie di comunicazione:

e con valvola di intercettazione integrata 
e telecomandabile per la gestione remota del contratto.
* Altre frequenze disponibili su richiesta



Wyświetlacz
Górny wiersz ma 7 znaków alfanumerycznych, 
wiersz u dołu ma 9 znaków numerycznych plus 

7 określonych ikon; wyświetlacz o wysokiej 
odporności na światło słoneczne.

Antena
Zintegrowana antena o wysokiej wydajności. 

Opcjonalna antena zewnętrzna na zamówienie.

Niebieski przycisk
Wyświetla informacje o końcowym użytkowniku.

Bateria 2
Drugi wewnętrzny akumulator 3,6 V 

litowo-chlorko-tionylowy do podtrzymywania 
i przedłużania żywotności baterii.

Port optyczny
zgodny z PN-EN 62056-21.

Zawór odcinający
Zintegrowany zawór odcinający 
(opcjonalnie), którym można zdalnie 
sterować, zgodny z PN-EN 16314.
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Dokładność G1.6 ÷ G6, G4 Ext. w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (MPE) (klasa 1,5)

MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)

Powietrze

Próbka gazu H
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Dokładność G16 w powietrzu i gazie
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Dokładność G25 w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H

Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]
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Miernik G1.6 ÷ G6, G4 Ext. – spadek ciśnienia
G1.6 ÷ G6, G4 Ext.

Natężenie przepływu powietrza [m³/h przy 20°C; 1013,25 mbar]
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Górny limit ∆P (EN1359)

Qmax

inserire tabella con dati

L

101

30 71

188

15
4

13
4

20

G1.6 ÷ G6, G4 Ext.
G1.6 ÷ G6, G4 Ext.

MID T10362 Moduł B 

i CE-193 Moduł D

G1.6 = 0,016 ÷ 2,5 m3/h; G2.5 = 0,025 ÷ 4,0 m3/h 

G4 = 0,04 ÷ 6,0 m3/h; G4EXTD = 0,016 ÷ 6 m3/h; G6 = 0,06 ÷ 10,0 m3/h

0 °C (15 °C na życzenie)

-25 °C do 55 °C

1013,25 mbar

Druga rodzina gazów, H i L (określ wg. PN-EN 437)

500 mbar

1,5

± 3,0 %

± 1,5 %

<2 mbar przy Qmax

3

72 dni

72 dni 

G 1’ ¼- ISO 228/1

110 mm lub 130 mm (od Q2 2019)

IP 65, IK 08

strefa 2

Ex II 3 G Ex nA IIA T6 Gc

2-wierszowy wyświetlacz wielosegmentowy, 

Górny wiersz 7 znaków

Dolny wiersz 9 cyfr

Zakres pracy wyświetlacza od –30°C do +85°C

PN-EN 62056-21

Zgodność z PN-EN 16314

120 cc/h przy Pin = 500 mbar

2 x ogniwo litowe 3,6 V 

DLMS/Cosem 

128-bitowa szyfrowana komunikacja AES

G1.6 ÷ G6, G4 Ext.

Homologacja

 

Zakres pomiaru

Standardowa temperatura przy wyznaczaniu objętości

Temperatura pracy

Standardowe ciśnienie dla wyznaczania objętości

Zakres zastosowania metrologicznego

Maks. ciśnienie operacyjne

Klasa dokładności

Dokładność pomiaru Qmin Qt

Dokładność pomiaru Qt Qmax

Maks. spadek ciśnienia

Liczba taryf

Głębokość rejestrów zużycia przy zapisach raz dziennie

Głębokość rejestrów zużycia przy zapisach raz na godzinę

Średnica nominalna DN

Odległość pomiędzy kroćcami

Odporność na wodę, pył i uderzenia

ATEX (strefa zagrożenia wybuchem) 

Wyświetlacz

Port optyczny

Zawór 

Maksymalny wyciek dla zaworu

Zasilanie baterii

Protokół komunikacyjny 

G1.6-G6 /G4 EXT   GPRS, NB-IoT

G1.6-G6 /G4 EXT   MBUS

Dane techniczne2.0

2.0

Wbudowany system komunikacji
Dwukierunkowa łączność radiowa 

danych, poleceń i alarmów.

Krzywe zużycia
Przechowywane danych dziennego 
i godzinowego zużycia przez 72 dni. 

Mały rozmiar
Kompaktowa budowa 

Łatwa instalacja i inicjalizacja.

Pomiary i certyfikaty
Certyfikaty MID Moduł B T 10362 i Moduł D EC-193. 

OIML 137-1 (2012).

Pokrywa baterii
Pokrywę baterii ściąga się po usunięciu 

plomby i odkręceniu śruby. 

Aktualizacja oprogramowania
Oprogramowanie aplikacji można 

zdalnie aktualizować. (Welmec 7)
Szyfrowanie / uwierzytelnianie
128-bitowa szyfrowana komunikacja AES. 

Wymienna karta SIM
Karta SIM jest wymienna na miejscu; 
dostęp z komory baterii.

Alarmy
Alarmy sygnalizujące nietypowe warunki 
pracy i podejrzenie włamania.
Rejestrator alarmów i zdarzeń.

Zarządzanie taryfami
Zarządzanie 3 taryfami przy zużyciu 
podzielonym na 5 dziennych pasm taryfowych, 
które można zaprogramować na dni powszednie, 
weekendy/dni świąteczne i czas letni.

Bateria 1
Wymienny akumulator 3,6 V litowo-chlorko-tionylowy; 
z transmisją słabej baterii i alarmami wyjęcia 
akumulatora.

Pomarańczowy przycisk
Obsługuje przewijanie ekranów i określone funkcje 
(zarządzanie zaworem, ustalanie kodu pin ...).

Model  ØD L  Waga
G 11/4 (ISO 228/1)G1.6 ÷ G6, G4 Ext. 1,9 kg110/130 mm



Mały rozmiar
Kompaktowa budowa 

Łatwa instalacja i inicjalizacja.

Niebieski przycisk
Wyświetla informacje o końcowym użytkowniku.

Wbudowany system komunikacji
Dwukierunkowa łączność radiowa danych, 

poleceń i alarmów.

Krzywe zużycia
Przechowywane danych dziennego 
i godzinowego zużycia przez 72 dni.

Port optyczny
zgodny z normą PN-EN 62056-21.

Antena
Zintegrowana antena o wysokiej wydajności. 
Opcjonalna antena zewnętrzna na zamówienie.

Pomarańczowy przycisk
Obsługuje przewijanie ekranów 
i określone funkcje (zarządzanie 
zaworem, ustalanie kodu pin ...).

Wyświetlacz
Górny wiersz składa się 

z 7 znaków alfanumerycznych, 
dolny wiersz zawiera 9 znaków 

numerycznych plus 7 określonych ikon; 
wyświetlacz o wysokiej odporności 

na światło słoneczne.
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Dokładność G1.6 ÷ G6, G4 Ext. w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (MPE) (klasa 1,5)

MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)

Powietrze

Próbka gazu H
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Dokładność G16 w powietrzu i gazie
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Dokładność G25 w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H

Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Dokładność G1.6 ÷ G6, G4 Ext. w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (MPE) (klasa 1,5)

MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)

Powietrze

Próbka gazu H
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Dokładność G16 w powietrzu i gazie
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Dokładność G25 w powietrzu i gazie

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H
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Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]

Maksymalny dopuszczalny błąd (klasa 1,5)
MPE dla mierników z kompensacją temperatury (klasa 1,5)
Powietrze
Próbka gazu H

Natężenie przepływu [m³/h przy 15°C; 1013,25 mbar]
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Portata d'aria [m³/h a 20°C, 1013,25 mbar]

Caduta di pressione contatore G25
Qmax G25

Limite superiore P (EN1359)
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Natężenie przepływu powietrza [m³/h przy 20°C; 1013,25 mbar]

Miernik G25 – spadek ciśnienia
G25

∆

Q max

Górny limit ∆P (EN1359)

436 184
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MID T10362 Moduł B 

i CE-193 Moduł D

G10 = 0,10 ÷ 16,0 m3/h

G16 = 0,16 ÷ 25,0 m3/h

G25 = 0,25 ÷ 40,0 m3/h

0 °C (15 °C na życzenie)

-25 °C do 55 °C 

1013,25 mbar

Druga rodzina gazów, H i L (określ wg. PN-EN 437) 

(EN 437)

500 mbar

1,5

± 3,0 %

± 1,5 %

<2 mbar przy Qmax

3

72 dni

72 dni

IP 65, IK 08

strefa 1

Ex II 1/2 G Ex ib IIB T4

(CEC12 ATEX019 12/2031 AET 944)

2-wierszowy wyświetlacz wielosegmentowy, 

Górny wiersz 7 znaków

Dolny wiersz 9 cyfr

Zakres pracy wyświetlacza od –30°C do +85°C

PN-EN 62056-21

7 x ogniwo litowe 3,6 V

DLMS/Cosem 

128-bitowa szyfrowana komunikacja AES

G10 - G16 - G25

Homologacja

Zakres pomiaru

Standardowa temperatura dla wydajności objętościowej

Temperatura pracy

Standardowe ciśnienie dla wyznaczania objętości

Zakres zastosowania metrologicznego 

 

Maks. ciśnienie operacyjne

Klasa dokładności

Dokładność pomiaru Qmin Qt

Dokładność pomiaru Qt Qmax

Maks. spadek ciśnienia 

Liczba taryf

Głębokość rejestrów zużycia przy zapisach raz dziennie

Głębokość rejestrów zużycia przy zapisach raz na godzinę

Odporność na wodę, pył i uderzenia

ATEX (strefa zagrożenia wybuchem)

Wyświetlacz

Port optyczny

Zasilanie baterii

Protokół komunikacyjny

2.0 G10 - G16 - G25
2.0 G10 - G16 - G25

Dane techniczne

Bateria 2
Drugi wewnętrzny akumulator 3,6 V litowo-chlorko-

tionylowy do podtrzymania zasilania, gdy wymienny 
akumulator zostanie wyjęty.

Zarządzanie taryfami
Zarządzanie 3 taryfami przy zużyciu 

podzielonym na 5 dziennych pasm 
taryfowych, które można zaprogramować 

na dni powszednie, weekendy/dni 
świąteczne i czas letni.

Alarmy
Alarmy sygnalizujące nietypowe 

warunki pracy i podejrzenie włamania.
Rejestrator alarmów i zdarzeń.

Szyfrowanie / uwierzytelnianie
128-bitowa szyfrowana komunikacja AES. Pomiary i certyfikaty

Certyfikaty MID Moduł B T 10362 i Moduł D 
EC-193 Certyfikat ATEX strefa 1 
nr CEC12 ATEX019    12/2031 AET 944. 

Pokrywa baterii
Pokrywę baterii ściąga się po usunięciu plomby i odkręceniu śruby

Aktualizacja oprogramowania
Oprogramowanie aplikacji można zdalnie aktualizować.

Wymienna karta SIM
Karta SIM jest wymienna na miejscu; dostęp z komory baterii.

Port lokalny (wyjście impulsowe)
Wyjście impulsowe dostępne dla klienta końcowego, 
zgodnie z normą PN-TS 11291-5

Bateria 1
Wymienny akumulator 3,6 V litowo-chlorko-tionylowy; 
z transmisją słabej baterii i alarmami wyjęcia akumulatora.

G16 GPRS

G10 GPRS

G25 GPRS

Model  ØD L  Waga
G10 GPRS  G 2 (ISO 228/1)  280  6,0 kg
G16 GPRS  G 2 (ISO 228/1)  280  6,0 kg
G25 GPRS  G 2 1/2 (ISO 228/1)  335  6,4 kg



MeteRSit è una società appartenente al Gruppo 
SIT, che progetta produce e commercializza contatori 
gas innovativi nelle tecnologie e nelle funzioni. 

Crediamo che i nostri prodotti possano migliorare 
il modo con cui viene misurato, venduto e 
utilizzato il gas, rendendo più trasparente il 
rapporto tra utility e cliente finale e migliorando la 
consapevolezza dei clienti finali sui propri consumi.

Desideriamo da sempre essere sintesi di innovazione 
ed affidabilità. Siamo orgogliosi di essere i primi ad 
introdurre sul mercato tecnologie di misura e soluzioni 
costruttive che migliorano le performance a 
costi competitivi. Ugualmente, seguiamo in 
modo rigoroso l’affidabilità ed i criteri progettuali e 
costruttivi del gruppo SIT a cui apparteniamo, che da 
più di 60 anni è leader mondiale nella produzione di 
componenti e sistemi per il controllo ed il miglioramento 
dell’efficienza nel gas. Abbiamo ottenuto nel 2011 la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

In pochi anni ci siamo affermati come un attore di 
riferimento sui mercati in cui operiamo. Abbiamo 
dimostrato con i fatti di essere capaci di ascoltare e capire 
le esigenze dei nostri clienti e, se necessario, 
di cambiare noi stessi per soddisfarle. Siamo veloci nel 
realizzare quello che pensiamo sia utile per i nostri clienti.

Główne biuro

Via Felice Casati 44
20124 Milano, Italia
Tel. +39 02 67841211
e-mail: info@metersit.com

Siedziba

Viale dell’ Industria 31-33
35129 Padova, Italia
Tel. +39 049 8293111

Zakłady produkcyjne

Via Achille Grandi 6
45100 Rovigo, Italia

Sos. Cristianului 34
500053 Brasov, Rumunia

www.metersit.com

MeteRSit jest spółką należącą do SIT Group, 
projektującą, produkującą i sprzedającą gazomierze 
z innowacyjnymi technologiami i funkcjami. 

Wierzymy, że nasze produkty mogą poprawić sposób 
pomiaru, sprzedaży i użytkowania 
gazu. W ten sposób relacje pomiędzy dostawcą gazu 
a odbiorcą końcowym mogą stać się bardziej transparentne, 
co poprawi świadomość tych odbiorców gazu w zakresie ich 
konsumpcji energii.

Naszym celem jest zawsze łączenie innowacyjności 
z niezawodnością. Jesteśmy dumni, że jako 
pierwsi wprowadziliśmy na rynek technologie pomiarowe 
i rozwiązania konstrukcyjne, które poprawiają parametry 
metrologiczne przy utrzymaniu 
konkurencyjnych kosztów. Równocześnie, będąc 
częścią Sit Group, ściśle przestrzegamy zasady niezawodności, 
a także zasad projektowania i konstrukcji, które od ponad 60 lat 
sprawiły, że SIT jest jednym z globalnych liderów w zakresie 
komponentów i systemów w sektorze gazowym. W 2011 roku 
otrzymaliśmy certyfikat zgodności z normą zarządzania 
jakością UNI EN ISO 9001: 2008.

W ciągu kilku lat staliśmy się kluczowymi graczami na 
rynkach na których działamy. Pokazaliśmy, że umiemy 
słuchać i rozumiemy potrzeby naszych klientów, 
a jeśli to konieczne, wprowadzamy zmiany w celu 
zaspokojenia tych potrzeb. Szybko wprowadzamy zmiany, 
które naszym zdaniem będą korzystne dla naszych klientów. 

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia 09
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Dystrybutor w Polsce

Górnośląski Zakład Obsługi 
Gazownictwa Sp. z o.o.
Ul. Pyskowicka 31
41-807 Zabrze
Tel. +48 32 376 19 99
sekretariat@gzog.pl




