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HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGlNAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna oPTlMA KRYSZTAŁ

Zawierający
/

aluminium, stal, wełnę mineralną, inne składniki wg dokumentacji producenta

containing:

Przeznaczony do
/

wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w szpitalach
(sale operacyjne, laboratoria),zakładach farmaceutycznych'zakładach przemysłu spożywczego
oraz innych obiektach,w których wyrÓzniamy,,pomieszczenia czyste''

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie urządzeń musi byĆ zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w w/w urządzeniu
- Sciany wewnętrzne centrali muszą byćwykonane ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), lub ocynkowanej
powlekanej poliestrem lub materiału o porównywalnych właściwościach(odpornościchemicznej i mechanicznej na
zarysowan ie podczas czy szczenia)
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być zródłem przedostawania się jej włókien do powietrza
nawiewanego do pomieszczeń
-

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:

Clima Gold Sp. z o.o.
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Rumia

ul. Dolna 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek i this ceńificate issued for:
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Clima Gold Sp. z o.o.
Rumia

84-230

ul. Dolna 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
pzedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó
po 2022-09-15 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

wrzeŚnia2)|7
15th September 2017

Data wydania atestu higienicznego: '15

The date of issue of the ceńificate:

The ceńifi6ate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2022-09-1 5 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regaiding this hygi'enic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental nygiene NlPH_NlH /
00-79 1 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warszawa, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tef. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-

/

