AFAY'(}ffi

QM-001.03.28

TFO\A'()GAU

DEKLARA CJ A ZG0DNoŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu'. Wodomierz
lnstrument model: Water meter

2. Prod ucent wyrobu/

Ma n

JS

JS

ufactu rer:

Adres/Address:
Kral/ Country:

Telefon/fax: Phone/Fax number:
Adres e-maill e-mail:

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23125 60-542 Poznań
Polska
48 (61) 8 418 101 t 48 (61) 847 0192
sekretariat. powogaz@apator. com.

3. Niniejsza deklaracja zgodnoŚci wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnoŚc producenta'
This declaration of conformity is issued under the sole responsibiliĘ of the manufacturer'

4 Wodomierz mechaniczny

jednostrumieniowy skrzydełkowy JS:

Vane-wheel single-jet water meter mechanical JS:
klasa temperaturowa T30 i T50/ temperature c/ass f30 and T50

Średnica nominalna/ nominal diameter
DN50 o ciągłym strumieniu objętoŚci: 25 m3lh, przy pozycji H; R=315

DN50 with permanent flow rate; 25 m'/h; H position R=31 5
DN 65 o ciągłym strumieniu objętoŚci: 40 m3/h, przy pozyc1i H; R=3'15
DN 65 with permanent flow rate; 40 m'/h :H position R=315
DN 80 o ciągłym strumieniu objętości: 63 m3/h, przy pozycji H; R"=315
DN 80 with permanent flow rate; 63 m'/h :H position R=315
DN10o o clągłym strumieniu ob1ętoŚci ioo mln przy pozycji H; R=315
DN 100 with permanent flow rate. 100 m"/h ,H position R=31 5

zgodny z typem opisanym w certyfikacie SK 15 - 103 Ml-OOi Poprawka 0
according with ceftificate EC number SK 15 - 103 Ml-001 Amendment 0

opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracjijest zgodny ż odnośnymi
u n ij n ego prawodawstwa ha rm on izacyj nego.

5.

wymagan iam i

The obiect of the declaration descibed above is in conformity with the relevant lJnion harmonisation legistation.

Wymagania zasadnicze: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201Al3ZlUE
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępn ian ia na ryn ku przy rządow pom iarowych.

z dnia 26 lutego 2014

Essenćla/ requirements: Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on
the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuing
instruments.

6. odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentÓw normatywnych,
ktore zastosow-ano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do ktorych deklarowana jest

zgodnoŚc:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:

Normy. OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 14154-1.2005+A2.2011, EN 14154-2.2005+A2:2011;

EN 14'154-3:2005+42'.2011; WELMEC B.'1 1 ; WELMEC 1 1 .'1
Sfandards: OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 141 54-1 :2005+42:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011;
EM 141 54-3:2005+A2:2011; WELMEC 8.11; WELMEC 11 .1

7' System jakości produkcji, kontrola wyrobow finalnych i badania wodomierzy (zał.ll moduł D) zostały
zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014|32IUE
( N r certyfi katu. S Kl 4-Q D-S M U 003 wyda ny 27 -1 0-201 4 wazny do 26-1 0-2017
).

The quality sysfem for production, final product inspection and testing of the water meters (annex Il module D) was
approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/3ZEU
(Document number SK14-QD-SMU003 issued 27-10-2014 valid until 26-10-2017).

B.

I

nformacje dodatkowe:

Add ition al inform ation

:

Poznań dnia:20. 04.201 6
Wydanie/ed ition:

'l

Dyrektor ds. Metrologii
Prokurent

