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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO
- Państwowy

NAT|oNAL lNSTU|TUTE oF
"National

Zaktad Higieny

PUBLlC HEALTH
lnstitute of Hygiene

Food safetv Depańment

SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

H-HZ-6071-22l/l7tD

Niniejsrym zaświadcza się, że niżej rrymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorżJstywany zgodnie z przeznaczeniem,

ni€ stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to ceńify that the below named product, having composition as declared by the manufactur€r
does not pose hazŁrd to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product: 1. Przetworniki ciśnienia Ęp: PC-28, PC-28.Modbus, PC-28.Smart,
P C-29 A, P C-ż9B, PC-50, APc_2000,

2. Przetworniki różnicy cśnień typ: PR_28, PR-50, PR-54, APR_2000
3. Przetwornik różnicy ciśnień Ęp: APR_2200
4. Separatory membranowe typ: S_P, S-T, S-TK_P, S-Comp, S_Poziom, S-DIN, S-Clamp, S-SMS,

S-DRD, S-Varivent, S-RC, S-CGI', S_CGl%", S-CGSI

Zawierający/Containing: 1. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (3lóL wg AISI) (przyłącze
prac€sowe Ęp: M,P,Gl/z,GP,Yz"NPT, RM, RG, G114, CM3Oź, CGl, CG1/2) lub Hastelloy
C276 (membrana przyłącza procesowego Ęp P, GP, CM3Oź); PTFf,, EPDM (uszczelki)

2. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (3lóL wg AISI) (przyłącze procesowe typu: P, C); PTFf,,
EPDlVl (uszczelki)

3. Stal nierdzewna gat. 1,4404 wg DIN (31óL wg AISI) (separatory membranowe); PTFE, EPDM
(uszczelki)

4. §tal nierdzewn ł gat. 1,4404 wgDIN (316L wg AISI) (membrany}; P'IFE, EPDłI (uszczelki)

Przeznaczony doiDestined for: pomiaru ciśnienia tub poziomu wody przeznaczonej do spożycia
oraz mediów w przemyśle spoż3łvczym

Urządzenia sto§owane w przemyśle spożvwczym powinny spełniać rłymaga;ria normy PN-EN l6'i2-2 Maszyny
dla przemyslu spożywczego. \łymagania z zakresu higieny.

Wyfwórca /Manufactu rer: APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowe.i Aparatury
Pomiaroł,ej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. lllorelowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A. Produkcja Przemyslowej Aparatury
Fcmiarowej i Elementów Automatyki
03-192 \ffarszawa, u!, Morelowa 7

l.,iiniejsze świadectwo może być zmienione lub unierłażnione po przedstawieniu odpowiednich ciowodów przez
którąkolwiek stronę. Świadectwo traci wżność w przlpadliu wprowadzenia zmian w składzie rłyrobu iub technologii
jego prcCukcji. Śrviadectwo nie Cotycą/ cech uą,,tkow_ych lv,wobu ani spełniania przez niego wyIlogórv bhp.

Zaktad Bezpieczeństwa Żywności

any pańy. Any change infhis ceftiflcate ma1" be corrected or cancęllęd after appropriate evidence is presented by
composition of the above mentioned product or in itS manufacturing technoloey- cancels this
does not concen] functiona! and work sat'etv characteristics ofthe product,
frata \ryy§taB.,ienia śłiEdectła: 20!7-iB-l0
/Date of issue/
Świadectwo ważne do: 2020-iG-tC
/Thi§ certificate is valid untill'
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