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DEKLARACJA ZGoDNoŚCI UE
EU DECLAMTION OF CONFORMITY

1. Model przyrządu: Wodomiez JS 90
lnstrument model: Water meferJS 90

2. Producent ułyrobu/ Manufacturer:
AdreslAddress:
Kral/Country:

Telefonlfaxt Phone/Fax number:
Adres e-mail/ e-mail:

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

3. Niniejsza deklaracja zgodnoŚciwydana zostaje na wyłącznąodpowiedzialnośÓ producenta.
This declantion of conformity Ls issued under the so/e responsÓ ility ot the manufacturcr'

4.Wodomiez skzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej i ciepłej JS
Vane-wheel single-jet water meter for cold and hot water JS
klasa temperaturowa :T90
temperaturc c/ass; 790
DN15 o ciąłym strumieniu objętoŚci: t,6 m!n,2,5 m3/h ;pozycja H;R=B0
DNl5 with permanent flow rates: 1 ,6 m'th, 2,5 m'!h;H Oosffion R=80
DN 20 o ciągłym strumieniu objętoŚgi: 2,5 m'/h, 4 m"/h; pozyĄa H;R=80
DN 20 with permanentflow rates: 2,5 m"/h, 4 m'/tt ;H position R=80 ;", . .
Zgodny z typem opisanym w certyfikacie WE nr SK 09-Mloo1-sMtJ009 WeĘa 2.
Accońing with ceńłficate EC number SK 09-Ml0o1-sMua09 Version 2. 

".

5. opisany powyżej pzedmiot niniejszej deklaracjijest zgodny z odnośnymi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnąo.
The object of the declaratian descńbed above is in conformity with the relevant Union halmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Dyrektywa Parlamentu Europejskiegąi Rady 201 4l32lvE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku plzyządów pomiarowych.
Essenfia/ rcquirements: Directive 2014R2JEU of the Earopean Pańiament and of the Council of 26 February
2014 on the harmonisation of the laws af the Member States relating to the making available on the

maftet of measuńng instruments.

6. odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentÓw normatywnych,
ktÓre zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do ktÓrych deklarowana jest
zgodnoŚĆ:
Refercnces to the relevant hatmonised sfandards or normative documents used or references fo fhe other technical
specifications in retation to which confołmiĘ is declared:

Normy: PN-EN 14154-1+M:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+M:2011, OIML R 49-1:2006,
OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821.

sfandards; PN-EN 141 ?4-1+A2:2011, Pl,l-EN 141 5*2+A2:2011 , PN-EN 141 5tt-3+A2:2011, OIML R 49-1 :2006,
OIM!- R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML 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 Notyfikowaną17$1 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014|32IUE
( N r ceńyfikatu. SK1 4-QD-SMU003 wydany 27 -1 aąu 4 ważny do 26-1 0-20 1 7).
The qualiĘ system for prcduction, final product inspection and testing of the water metełs (annex ll module D) was
approved by the Notified Bdy 1781 SMU in accordance with Directive 2A14BAEU
(Docume nt number S K1 $QD-SMU003 issued 27-1 0-201 4 vatid until 26-1 0-201 7 ).

L lnformacje dodatkowe:
Ad d ition al info rm ati on :
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