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GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2,00-139 Warszawa

1440

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr
4, poz. 23), wdrażającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE.
regu/ation oj Minister oj Economy, Labour and Social Policy oj 11December 2003 on essential requirementsjor non-automatic
weighing instruments subject to eonformity assessment (implementing 2009/23/EC of the European Parliament and ojthe Council).

AXIS Sp. z 0.0., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska

wagi nie automatycznej elektronicznej szalkowej lub podwieszanej jedno- lub dwuzakresowej ogólnego
stosowania oraz do sprzedaży konsumenckiej
one- or two-range electronic non-automatic weighing instrument as platform or hanging oj genera/ use or jor direct sale to the
TJublic
typ: BD klasa dokładności: C2D C§)tvpe: accuracy class:

jednozakresowej dwuzakresowej
one-range two-range

Max: 0,3 kg + 10000 kg Maxj: 0,6 kg +10 000 kg
Min: 50 e lub/ar 20 e lub/ar 5 e Mini: 50 ej lub/ar 20 ei lub/ar 5 ei

e: Max/n ej: Max.l n,
n: s 3000 lub/oz s, 6000 11j: s 3000 lub/ar::; 5000
d: = e lub/ar = 0,1 e di: = ej
T: -Max T: -Max

waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nie au-
tomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation oj Minister oj Economy, Labour
and Socia/ Policy oj 11December 2003 on essentia/ requirements jor non-automatic weighing instruments subject to eonformity
assessment
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Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który
jest integralną częścią certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and specia/ regulations, if any, are set out in the Annex, whichjorms an integrai part of the certificate.

Wagi o obciążeniu maksymalnym Max nie przekraczającym 100 kg mogą być wykonane z przeznaczeniem do stosowania w
bezpośrednim obrocie handlowym (sprzedaży konsumenckiej).
Instruments with a maximum capacity not greater then 100 kg can be prepared to be usedjor direct sale to the public.

Ta aktualizacja zastępuje poprzednią wersję certyfikatu.
This revision rep/aces previous version ojthe certificate.

Janin
Warszawa, 18.09.2013
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