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I Moduł D - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu
produkcji na podstawie dyrektyw MID i NAWI
Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji to ta część procedury oceny
zgodności, w której producent wywiązuje się z obowiązków określonych w dyrektywie oraz na swoją
wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza. że dane przyrządy pomiarowe są zgodne z typem
opisanym w certyﬁkacie badania typu UE i spełniają odnośne wymagania dyrektywy.
Producent posiada system jakości w odniesieniu do produkcji, kontroli gotowych produktów i
badania danych przyrządów pomiarowych zatwierdzony i nadzorowany przez jednostkę
notyﬁkowaną.

II Zakres notyﬁkacji do modułu D
Zakres notyﬁkacji GUM - JN 1440 do wykonywania oceny zgodności według modułu D - zgodność z
typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji na podstawie dyrektyw MID i NAWI
obejmuje następujące przyrządy pomiarowe:

ZAKRES NOTYFIKACJI według modułu D
Dyrektywa 2014/31/UE (NAWI)

Dyrektywa
2014/32/UE
(MID)

WAGI NIEAUTOMATYCZNE

MI-001

WODOMIERZE

MI-002

PRZELICZNIKI DO GAZOMIERZY

MI-003

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ

MI-004

CIEPŁOMIERZE

MI-005

INSTALACJE POMIAROWE DO CIECZY INNYCH NIŻ WODA

MI-006

WAGI AUTOMATYCZNE

MI-007

TAKSOMETRY
MATERIALNE MIARY DŁUGOŚCI

MI-008
NACZYNIA WYSZYNKOWE

III Program certyﬁkacji
GUM - JN 1440 przeprowadza ocenę zgodności według modułu D - na podstawie obowiązującego
programu certyﬁkacji.

IV Schemat postępowania
MODUŁ D – schemat postępowania JN 1440

V Opłaty
Wysokość opłat związanych z przeprowadzaniem oceny zgodności (wg modułu D - zgodność z
typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji) na podstawie dyrektyw MID i NAWI w
jednostce notyﬁkowanej 1440 określana jest przy zastosowaniu zasad określonych w dokumencie
WYTYCZNE JN 1440 DO OBLICZANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA PROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI
WEDŁUG MODUŁU D.

VI Kontakt
W przypadku zainteresowania certyﬁkacją zachęcamy do kontaktu z Zakładem Metrologii
Interdyscyplinarnej:

telefonicznie pod nr tel. 22 581 93 93
drogą elektroniczną na adres: certiﬁcation@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl

VII Dokumenty do pobrania
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