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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Panstwowy Zaktad Higleny
NAT|ONAL lNST|TUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hyglene

ZAKŁAD BEZPlECZENSTWA ZYWNCSCi
DEPARTMENT OF FOOD §AFET,Y
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Niniejszym zaświad,cza się, że niżej wymieniony wyrób

o zadeklarowanym przez producenta składzierwykorzysĘwany zgodnie z ptzezn^czeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer does
not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product: 1. Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień Ęp: PC-28, PC-28.Modbus, PC-28.Smart,
P C-ż9 A, P C-29B, PC-50, APC-2000, APC-2000ALW, PR-28, APR-2200, APR-
2000ALw

2. Manometry: MS-100, MS-100K
3. Separatory membranowe Ęp: S-P, S-T, S-TK-P, S-Comp, S-Poziomo S-DIN,

S-Clampo S-SMS, S-DRD, S-Varivent, S-RC, S-CGI", S-CGlYr", S-CGSI

Zaw ier ający/C o n ta in in g : 1. Stal nierdzewna gat.1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (przylącza
procesowe typ: M, P,G1l2, GP, %"NPT, f,LM, RG, G1/4, CM3Ox2, CGl, CG1/2),
CG1-S38, P, C; stop Hastelloy C276lub stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN
(membrane pomiarowa); PTFE, EPDM (uszczelki)

2. Stal nierdzewna gat.1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (przyłącze procesoyl,e trp M, G %)

3. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (separatoąr, membranowe); Hastelloy C216lub stal
nierdzewna gat 1.4404 wg DIN (membrana pomiarowa), PTFE, EPDM, silikon (uszczelki)

Przeznaczony do/Destined for: pomiaru ciśnienia lutl poziomu wody przezn^czonej do spożycia oraz
mediów w przemyśle spożywczym

Urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1672-2 Maszyny
dla przemysłu spożywczego. Wymagania z zakresu higieny.

Wytwórca /Manufacturer: APLISENS S.A.
03-192 'Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A.
03-19ż 'Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub uniewaznione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek
stronę. Swiadectwo traci ważnośc w przypadku wprowadzęnia zmian w składzie wyrobu lub tęchnologii jego produkcji.
Świadectwo nie dotyczy cech uzytkowych wyrobu ani spełniania przezniego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate eviderrce is presented by any parl,v. Any change in cotnptlsititln
of the above rnentioned product or in its manufacturin.-e technology cancels tlris cęnificate. This certificate does not concern
tunctional and work saf'ety characteristics of the product
Data wystawienia świadectwa: 2020-10-05
/Date of issue/
Świadectwo ważne do: 2023-10-05
/This certificate is valid until/

Zaktad Bezpieczeństwa Żywności NlZP-PZH / Department of Food Safety NlPH-NlH
00-791 Warszawa, u[. Chocimska ż4 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Potand
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