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WyrÓb / product: centrala wentylacyjno-klimaĘzacy'ina optima Eco slLENT (wielkośó: 1-'l1),
wydajnośó: 250 m3/h - 120000 m3/h

Zawierąący
/ containing:

P rzeznaczony do
/ destined:

aluminium' Stal ocynkowaną, stal galwanizowaną, wełnę mineralną, miedŹ i inne materiaty Wg
dokumentacji producenta

Wentylacji i klimatyzacji W obiektach mieszkaniowych' uŹyteczności publicznej, usługowych i

produkcyjnych (m'in. W przemyśle SpożywcŻym, elektronicZnym i farmaceutycznym)' W obiektach
służby zdrowla

Wymien jony wyżej prodUkt odpowiada \^,1i maganiom higienicznym przy spełnieniu następUjących WarunkÓW

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditrons
Zastosowanie WyrobóW musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, W którym są one montowane'
Zastosowanie W obiektach służby zdrowia Z Wyłączeniem blokóW operacyjnych i innych obiektóW o podwyżSzonych
wymaganiach higienicznych.
W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z Wełny mineralnej nie mogą byc Źródłem przedostawania się jej
Włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
ZaStosowane czynniki chłodnicze muszą byc zgodne z przepiSami aktualnymi W dniu sprzedaŹy urządzenia'
Atest nie obejmuje Wymiennych filtlóW powietrza stosowanych W wW urządzeniach'

Atest higieniczny nie dot' parametrów technicznych, walorów uźytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygien!c ceńificate does not appty to technical parametels, utility value and allergenic propeńies of the product

WytwÓrca / producer:
Clima Gold Sp. z o.o.

84 23O Rumia

ul. Krzemowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia

ul. Krzemowa 4

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificaie
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its va lidity after 2024 '09 '02 orinthecase
po 2OZ4.O}.O2 lub w przypadku zmian w receptutze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwazania wyrobu, of production.

Data Wydania atestu higienicznego: 2 Września 2019

The date of issue of the certificate: 2nd September 2019
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Konlakt w sprawle nlniejszego atestu higienicznego / To con{act regarding this hygjenlc cedificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego srodowiska NlzP-PZH / Depańment of EnV ronmpntal Health and Safety N]PH-NlH

00-791 Warszawa ul.Chocimska 24 / 00 791 Warsaw, Chocirnska 24, Poland
e-rnail: sek-Żhk@pzh.gov.pl le]' +48 22 54-21-354' +4B 22 54-21-349


