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UV WATER SIER/LIZER
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Deklorocjo zgodności TMA /01 l02/ 2020
Declorotion of conformity

l. Producent wyrobu /
The monufoctured of the product: TMA

Zokłod produkcyjny:

Biołostoczek 26, gm. Zobłudow
15-592 Biołystok
Polsko / Polond

TMA
Biołostoczek 26, gm. Zobłudow
15-592 Biołystok
Polsko / Polond

Dekloruje, ze produkty / Hereby declores thot the sterilisers:
2. Nozwo wyrobu / Models: Sterylizotor / Steriliser

sERIA/SERIES V
SERIA/SERIES AM / AP-POOL
SERIA/SERIES AMX / AP-POOL X
czuJNlK uv uvc-02/uv METER uvc-02

3. Klosylikocjo wyrobu / Product clossificotion:
s ww 07 1 I -l 49, P KWIU28.29 . 1 2.0 (29 .24 .1 2-30 .20)

4. Przeznoczenie i zokres stosowonio wyrobu / The scope of use:

, :, i . Dez-ynfekcjo.promien,iomi,Uv w'ody pitnej, grzewczej,
bosenowej, wod technologicznYch.]'' 

,.:-:',,',: , lUV desinfect!Ón$notoblg, heoting, pool ond
' ,,,. technologicgl woters.

5. Dokumenty odniesienią/. Referena"a*o1rrent ' 
1;i;'.=..-', '.'l]ił,, i.,,,, ,: ::,]

2014/35/UE / w mie1sce / it reploćes 2OO 19slwEl
Dyrektywo niskonopięciowo / Low Voltoge Directive

:;',; , zilą,/io/uE'lw'miejtcełgoł7'iÓgiwrl
Kom potybilnośc elektromog netyczno /
Electromognetic Compotibility Directive
2014/68/UE /w miejsce / it replocesgTl23lwEl
Uzqdzenio ciśnieniowe / Pressure Equipment Directive
EN 05529 Stopnie ochrony zopewnione przez obudowy /
Degrees of cosings' Protection.

zostoły zoprojektowone zgodnie z zosodomi dobrej proktyki inzynierskiej.

I ore designed in occordonce with good engineering proctice./

Dekloruję z pełnq odpowiedziolnościq, Że wyroby z portii określonej w pkt.2 sq zgodne z

dokumentomi odniesienio wymienionymi w pkt 5.

ll hereby declore with full responsibility thot the products from the lot determined in the

declorotion comply with the reference documents defined ln p.5.1

Portio wyrobow objęto deklorocjq./rrre lot determinoted in the declorotion.: lB 001 -24000

TMA
1 5-592 Biołystok, Biołostoczek 26
Gm. Zobłud w, Polsko/Polond
NIP/VAT: P154200084,l3

Tel. +48 85743 12 46
1s1. +48 85 87 l4 50

www.tmo.pl
e-moil: biuro@tmo.Pl

Ń.\s*"o,,
/The owner of the comPonY/


