
Protecție împotriva manipulării a contoarelor de gaz cu membrană.                                              
 Exemplul sistemului de evidenţă la distanță BALANCE cu analiza detectării pierderilor. 

«Contorul de gaz cu membrană  este supus unui control regulat și este controlat la acuratețea măsurărilor sale în mod corespunzător de către organizațiile de 
deservire» 

Exemple de fotografii Tipuri de impact 
Posibile măsuri de 

protecție 
Note 

efect/comoditate 
/reacție 

 

Sigiliu   
Deteorarea și falsificarea sigilei permite 
manipularea rezultatelor contoarelor.  
Utilizați sigiliu cu un nivel ridicat de protecție 
împotriva falsificării.   

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

+/-/- 
+/+/+ 

 
+/-/- 
 

 

Mecanismul de numărare. 
Deteriorarea și dezactivarea mecanismului 
de numărare. Sunt urme de deformare a 
carcasei, zgâriate sau topirea roților digitale, 
deplasarea lor. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

+/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

 

Instalarea incorectă a contorului  
Întoarcerea contorului în poziție orizontală 
duce la un eșec complet (oprire).  
Instalare contorului nu trebuie să permită 
rotirea sa față de verticală, în poziție 
orizontală. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

+/-/- 
+/+/+ 

 

+/-/- 
 

 

Cuplare  
Cuplorul trebuie să fie realizat din materiale 
non-magnetice. Prezența materialelor 
magnetice permite încetinirea contorului 
influențând cu un magnet puternic, 
destorsionând datele de gaz. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Sensor magnetic 
5. Sigiliu magnetic 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

+/-/- 
+/+/+ 
 

+/-/- 
 

+/-/- 
+/-/- 

 

Cuplare magnetică 
Cuplajul magnetic permite frânarea 
contorului cu un magnet puternic. La 
nimerirea ruginei sau a zgurei de metal duce 
la frânarea sau la blocarea completă a 
mecanismului de numărare. 

1. Capac suplimentar 
2. Instalarea filtrelor  
3. Respingerea  contoarelor     
    cu ambreiajul magnetic. 
4. Sistema BALANCE 
    cu sensor magnetic. 
5. Sigiliu magnetic 

Examinare vizuală 
Este recomandat 
Este recomandat 
 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 

 -/-/- 
+/-/- 
+/+/+ 
 

+/+/+ 
 

+/-/- 

 

Încălcarea  impermeabilitatății contorului. 
Arderea carcasei din plastic. Și de multe ori, 
aceste găuri pot fi văzute doar după 
deschiderea contorului.  La montarea 
contorului înainte de sfârșitul de sudură sunt  
observate urme de ardere sau  la conducta 
de evacuare se topește garnitura de 
cauciuc, și se formează o  impermeabilitate 
internă. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Verificarea obligatorie a a 
contorului la consumul minim. 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 

 
+/-/- 
 

+/+/+ 
 

 

Manipularea cu tubul de evacuare.  
Gaură făcută în țeavă sau demontarea 
inelului de etanșare din cauciuc.  Acest lucru 
permite utilizarea gazului care trece prin 
mecanismul de măsurare. În arderea unui 
arzător pe aragaz la cel mai mic fluxul 
posibil, contra debitului nu este luată în 
considerare. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Verificarea obligatorie a a 
contorului la consumul minim 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

+/-/- 
 

 

Apă în contor 
La montarea contorului în aer liber sau în 
cameră fără încălzire, apa îngheață în timpul 
iernii în contor, și gheața blochează 
mișcarea membranei.  Acest lucru duce la 
deteriorarea membranei sau la înțepenirea 
pârghiilor de antrenare sau la pierderea 
completă a eficienței contorului. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

 

Șoc pneumatic 
Este inacceptabil să se efectueze testarea 
cu presiune a sitemei cu o înaltă presiune cu 
contorul instalat. În cazul acesta gazul sau 
nu trece prin contor, sau gazul trece direct, 
în cazul acesta mecanismul de numărare nu 
funcționează. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Verificarea obligatorie a a 
contorului la consumul minim. 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză  

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

+/+/+ 
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Destorsionarea datelor transmiterea de 
către utilizator sau de către funcționarul de 
contabilitate consumul real de gaz. 
Fără sistem de contorizare la distanță pentru 
a obține date reale aproape este imposibil. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

 

Instalarea în contor a elementelor 
suplimentare, permițând furtul gazului, fără 
nici o influență pe contor. Acest lucru poate 
fi văzut numai după deschiderea 
contorului. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

 

Expunerea la un magnet 
Se produce pe piesele magnetice ale 
contorului - bucșe/cuplaj magnetic, elemente 
magnetice ale camerei. Impactul unui 
magnet puternic, destorsionând volumul de 
gaz consumat. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3.  Sensor magnetic 
4.  Sigiliu magnetic 
5.  Schimbarea magnetizării 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ eroare câmp magnetic 
Examinare vizuală 
Examinare vizuală 
Măsurare manuală 

+/-/- 
+/+/+ 
 
 -/-/- 
 -/-/- 
 -/-/- 

 

Manipulări până la instalarea contorului.  
Deținătorul se plânge la servicile de gaz de 
date incorecte ale contorului. Contorul este 
lăsat proprietarului pentru prezentarea la 
verificare.  După ce a primit contorul  
verificat, proprietarul  de obicei încalcă  
impermeabilitatea sigiliului de evacuare. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Verificarea a contorului  
    la consumul minim. 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

+/+/+ 
 

 

Soluție 
Mod periculos – tăiere neautorizată a 
conductei.  Acesta este cel mai neobservat 
la o conductă de gaz subteran, dar este 
posibil o soluție alternativă și la o conductă 
de gaz aeriană, ca exemplu, prin suportul 
tubular.   

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 

 
+/-/- 
 

 

«Ajutor»  din partea instalatorilor 
Uneori manipulări sunt efectuate la punerea 
în funcțiune: sau prin înțelegere secretă cu 
proprietarul sau ne fiind știut, folosind 
contorul ca matricie în timpul sudării și ne 
verificând eficiența contorului de gaz la un 
debit redus. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Verificarea contorului  
     la consumul minim. 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză 

 -/-/- 
+/+/+ 
 

+/-/- 
 

+/+/+ 
 

 

Noroi din conductă la mecanismul de 
măsurare. Nimerirea prafului și murdăriei în 
contor poate distorsiona datele lui și poate 
conduce la o uzură accelerată.  La nimerirea 
ruginei sau a zgurei de metal duce la  
blocarea completă a contorului. 

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare  
4. Instalarea filtrelor 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză   
Este recomandat 

 -/-/- 
+/+/+ 
 

+/-/- 
 

+/-/- 

 

Întârzierea în timpul  de la începutul 
evidenţii eronate și până la identificarea lui. 
Pierderile de gaz din cauza întârzierii de 
detectare într-o săptămână, o lună sau un 
an, pot fi foarte semnificative.   

1. Capac suplimentar 
2. Sistemul BALANCE  +     
    contoare echilibrate    
3. Contoare echilibrate fără   
    sistem de contorizare 

Examinare vizuală 
Colectarea de la distanță 
+ dezechilibrul rețelei 
Citire vizuală, lipsa de 
analiză   

 -/-/- 
+/+/+ 
 
+/-/- 
 

 

În figura -  culoarea roșie sunt arătate pierderile contoarelor fără un sistem 
de evidenţă, cu negru – intensitatea distribuției tipice deconectării 
contorelor, prin violet - pierderea gazului de contoare de gaz cu sistemul de 
evidenţă BALANCE și cu contoare comune. 
În acest grafic, putem distinge trei domenii: 
I – nefunționarea elementelor nesigure, defecte de la fabricare, 
manifestarea  defectelor asamblate, interferența în lucrul contoarelor la 
etapa instalării, conexiuni neautorizate; 
II -  pierderile în timpul exploatării: frânarea cu magnit, uzarea mecanică a 
pieselor din contoare, pătrunderea murdăriei și a prafului, intervenția în 
lucrul contoarelor;  
III – eșecul dispozitivelor în rezultatul îmbătrânirii, creșterea pierderilor odată 
cu uzarea elementelor mecanice, ieșirea din clasa de precizie. 
 

Concluzii:     Mijloace universale de protecție împotriva manipulării dispozitivelor de evidenţă a gazului, este sistemul de evidenţă la distanţă BALANCE, în 
combinație cu dispozitivele instalate comun de evidenţă. Sistema BALANCE permite detectarea a orice manipulare și defecțiune în apartamente cât și evidenţa 
contoarelor comune. Mesajul despre dezechilibru pe reţea va ajunge a doua zi. Analitica dezvoltată a sistemului de evidenţă BALANCE permite să detecteze 
consumatorul cel mai probabil implicat în manipularea sau utilizarea contorului defectat. 
În plus, conceptul are un nou înțeles  «intervalul de calibrare» - eliminarea, verificarea și înlocuirea echipamentelor se face într-un moment în care pierderea 
de putere din funcționarea echipamentelor defecte sunt egale cu costul de verificare și de înlocuire a acestuia.  Devine posibilă operarea contoarelor și 15 și 25 
de ani, în cazul în care dezechilibrul este normal, în cazul în care nu este după jumate de an - se ia măsuri urgente, și nu se așteaptă să treacă timpul 
«intervalul de calibrare».     În articol sunt utilizate materialele din internet și site-uri   www.djv-com.net și  www.djv-com.com. 
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