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DEKLARACJA zGoDNoŚCI UE
EU DECTAMTION OF CONFORMIfi

1. Model przyrządu: Wodomiez J$
lnstrument model: Water meferJS

2. Producent wyrobu/ Manułactułer:
Adres/Iddress:
Krdj/ Country:

Telefon/fax : Phon e/F ax n u mbe r:

Adres e-mail/ e-mail:

Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23125 60-542 Poznań
Polska
48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92
sekretariat. powogaz@apator. com.

3' Niniejsza deklaracja zgodnoŚciwydana zostaje na wyłącznąodpowiedzialnoŚÓ producenta.
This declaration of conformiĘ is issued under the sole responsibility of the manufacturcr.

4' Wodomiez skzydełkowy jednostrumieniowy JS:
Vane-wheel single-jet water meter JS :

klasa temperaturowa T3O i T5O/ temperaturc ctass T30 and T5O
Średnica nominalne/ nominal diameter ',

DN15 o ciągłym strumieniu objętoŚęi: t,6 mJn, 2,5 m3/lr ipzy pozycjih R=go,R=100,R=160
DN15with permanentflow rutes: 1,6 m'/h,2,5 m'!h and Ąposition R=80;R=100,R=160
DN 20 o ciągłym strumieniu objętośęi: 2,5 m"/h, 4 mo/h i pzy pozycji H; R=80,R=100
DN 20 with permanent flow rctes: 2,5 m"/h, 4 mo/h and H position R=89,Re100 ,

zgodny z typem opisanym w certyfikacie SK09-Ml0o1 -sMU oofwęrsja 3
accolding with cęttifrcate EC number SK09-M|001-SMU007 Revision3 -"

5. opisany powyżej pzedmiot niniejszej deklaracjijest zgodny z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
The object of the dedaration described above is in conformĘ with the rclevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Dyrektywa Parlamentu Europejsltie$&i Rady 2O14t32lUE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku przyządów pomiarowych.
Essenfla/ requirements: Directive 2014/3uEU of the European Pańiament and of the Council of 26 Febuary 2014 on
the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the ma*et of measuring
instruments.

6. odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentÓw normatywnych,
ktÓre zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku' do których deklarowana jest
zgodnoŚÓ:
References to the relevant hamonised sfandards or normative documents used or references fo the othertechnical
specifrcations in-relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 14154-1+M:2011, PN-EN 14154-2+A2:201 1, PN-EN 14154-3+M:2011, OIML R 49-
1;2006,O1ML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821.
Sfandards: PN-EN 1415t1-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2A11, PN-EN 141543+42:2011,O|ML R 4*1:2006,
O\ML R 49-2:2p4, O\ML R 4$2:20A6, O\ML R 49-3:2006, STN 25 7821.

7. system jakości produkcji, kontrola wyrobÓw finalnych i badania wodomiezy (zał. ll moduł D) zostały
zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną'1781 sMU w zgodności z Dyrektywą 2014l32lUE
( N r certyfikatu. S K't 4-Q D-s M U003 wydany 27 -1 0-2a M waŻny do 26'1 0-2O 17 ).
The quatĘ system for prcduction, final prcduct inspection and testing of the water meterc (annex lI module D) was
apprcved by the Notified Body 1781 SMU in accotdance with Dircctive 2014/3ZEU
(Document number SK14-QD-SMU003 r.ssued 27-1A-2014 valid until 26-10-2017).

8. I nformacje dodatkowe:
Additional information: 

Dyrektor ds. Metrorogii
Prokurent
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