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/logo/          SNAS 
          Nr rej. 058/P-017 

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE 

Nr SK 15 – 103 MI-001 Zmiana 2 Uzupełnienie nr 2 

Wydany przez   Slovenská legalna metrológia, n.o. Numer jednostki notyfikowanej 1432 
   Hviezdoslavova 31 
   974 01 Banská Bystrica 
   Republika Słowacka 
 
Zgodnie z Modułem B Załącznika II do rozporządzenia rządu Republiki Słowackiej nr 

145/2016 Zbiór w sprawie udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, 
w brzmieniu rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej nr 328/2019 Zbiór, 
wdrażającym w Słowacji Dyrektywę 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów 
pomiarowych wraz ze zmianami (MID). 

 
Obowiązujace   Załącznik I i Załącznik III do MID 
zasadnicze  
wymagania 
 
Producent  Apator PoWoGaz S.A. 
  Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki 
  Polska 
 
Zleceniodawca  Producent 
 
Przyrząd   Wodomierz 
Pomiarowy 
  Typ   JS 
  Znak towarowy  patrz Załącznik opisowy 
  
  Klasy środowiskowe 
  - klimatyczna  (+5 do +55)oC 
  - mechaniczna  M1 
  - elektromagnetyczna E1 
 
Opis i dokumentacja Podstawowe dane techniczne i metrologiczne, charakterystyka, opis przyrządu 

i warunki aprobaty są zawarte w Załączniku opisowym do niniejszego 
certyfikatu badania typu UE (1 stron), który stanowi część niniejszego 
certyfikatu badania typu UE. Sprawozdania z badań, projekty, schematy 
graficzne i dokumentacja wykorzystana w procesie certyfikacji jest 
przechowywana w folderze Apator Powogaz_JS_00 do 02_02. 

 
Ważny do 10 grudnia 2025 r. 
 
Data wydania 29 kwietnia 2022 r. 
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/pieczęć okrągła o treści:/    /nieczytelny podpis/ 
SŁOWACKI INSTYTUT METROLOGII   inż. Lubor Tencer 
SLM     Przedstawiciel Jednostki Notyfikowanej 
1432  
 
W przypadku, gdy przyrząd podlega innym dyrektywom obejmującym inne aspekty, niniejszy certyfikat 
badania typu UE jest ważny przy założeniu, że spełnia postanowienia tychże dyrektyw. Bez pisemnej 
zgody jednostki notyfikowanej niniejszy certyfikat może być powielany tylko w całości.  
 

/kod QR/ 
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Załącznik Opisowy 
do certyfikatu badania typu UE 

SK 15 – 103 MI-001 zmiana 2 uzupełnienie 2 
Strona 1 z 1 

1. Zmiany i modyfikacje do certyfikatu badania typu UE nr SK 15 – 103 MI-001 Zmiana 2 
„Producent” – nowy adres: 
„Apator PoWoGaz S.A. 
Jaryszki 1c 
62-023 Żerniki, Polska” 

 
2. Dokumentacja wykorzystana na potrzeby oceny dotyczącej niniejszego uzupełnienia do 

certyfikatu badania typu UE: 
- raport z oceny nr 13/1432/22 MI-001 z dn. 29.04.2022 r., wydany przez SLM NB 1432; 
- dokumentacja techniczna producenta przechowywana w folderze Apator Powogaz_JS_00 do 
02_02. 

 
3. Dodanie nowego rysunku 

„7d: Przykład tarczy i oznakowania wodomierzy JS ze znakiem i napisem wskazującym nowy 
adres zakładu producenta” 

 
4. Stwierdzenia i zapisy zawarte w raporcie z oceny nr 8/1432/20 MI-001 z dn. 27.01.2020 r., 

które są wymienione w certyfikacie badania typu UE nr SK 15 – 103 MI-001 Zmiana 2, nie 
ulegają zmianie.  

/pieczęć okrągła o treści:/     
SŁOWACKI INSTYTUT METROLOGII    
SLM      
1432 
 
FK-P05-48          V02/16-04-20 
****************************************************************************************** 
Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu w języku angielskim. 
Katowice, dnia 8 czerwca 2022 r.       Nr Rep. 205/2022 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego 
Anna Pasikowska-Frenkiel 

ul. Bojanowskiego 16, 40-772 Katowice 
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