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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

Wyrob / product: Wodomierz statyczny typu: Cordonel® 

Zawieraj^cy 
/ containing: 

Przeznaczony do 
/ destined: 

zellwo, stal nierdzewnq, PSU, POM, EPDM, powtok^ epoksydowq 

^ * ^ \ rr^ 
pomiaru obj^tosci wody zimnej do S C C , w tym wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, 
przeptywaj^cej w zamkni^tych instalacjach wodociqgowych 

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nast^pujqcych warunkow 
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych I walorow uzytkowych wyrobow/ Hygienic certificate does not 
apply to technical parameters and utility value 

\ 

Wytworca / producer: » 
Sensus GmbH Hannover 

D-30880 Laatzen 
Meineckerstrasse 10, Niemcy 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
Sensus Polska Sp. z o. o. 

1 87-100 Toruti | 
i ul. Mazowiecka 63/65 

£. Mi 
Atest moze bye zmieniony lub uniewazniony po 
przedstawieniu stosownych dowodow przez 
ktoreikolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosc 
po 2023.01.24 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 24 stycznia 2020 

The date of issue of the certificate: 24th January 2020 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses Its validity after 2023.01.24 or In the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Kierownik 
Zakfadu Bezpieczehstwa Zdrowotnfgo 

irodowiska 

drhat. Jolanta Solecki, prof. NIZP-PZH 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate 
Zal<ted Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH 

00-791 Warszawa, ul.Chocimsl<a 24 / 00-791 Warsaw, Chocimsl<a 24, Poland 
e-mail: sek-zhl<@pzh.gov.pl tel.+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349 


