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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Paristwowy Zaktad Higieny

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - Nationat lnstitute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP lEczENsTw 
^ 

aDRowoTNEGo ŚnoDowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM

ATE3T HIO I EN ICZNY B-BK -602r.z-0236t20
HYGIENIC CERTIFICATE oRYGlNAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr b / product lnventor: PRlVl32-(09,12,18,241iL5V!32-(09,12,18,241;VBMCR!32-18;V5MC!32-
(24,36,50,60) ;AR3Vl32-( 09,12,18,24) ; LVSMCl32'(12,181

ZawierĄący HIPS, stal galwanizowaną, aluminium, miedŹ i inne składnikiwedług dokumentacji producenta

/ containing:

Pzeznaczony do chłodzenia, gzania, osuszania powietza w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności
/ destined: publicznej (w tym w obiektach podmiot w wykonujących działalność leczniczą) orazw obiektach

do produkcji i pzechowywania żyrrności

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pŻy spełnieniu następujących warunkÓw

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie uządze musi być zgodne z pzepisami dotyczącymi obiektu, w kt rym są one
montowane. Zastosowanie w obiektach podmiot w wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszcze
o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietze z uządze nie powinno być kierowane
bezpośrednio na pacjent w oraz nie powinno powodować unoszenia kuzu z podłogi. Zastosowane czynniki
chłodnicze muszą być zgodne z pzepisami aktualnymi w dniu spzedaży uządzenia. Atest nie obejmuje w-vmiennych

filtr w powietza stosowanych w w/w uządzeniach.
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.
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Atest higieniczny nie dot. parametr w technicznych, walor w użytkorrvych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical paremete''lB, utiliĘ value and altergenic properties of the product

Wytw rca / producer:
GD Midea Air-Conditioning Euipment Co., Ltd.

Shunde, Foshan,Guangdong, Chiny

Lingang Road, Northern of No 5 lndustrial District Beijiao, Shunde

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

P.H. ARDOMET s.c. Bożena iWojciech KĘewscy
09-200 SierPc
ul. Leśna 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ce ificate may be corrected or cancelIed
pzedstawieniu stosownych dowod w ptzez after appropriate motivation. The certificate
kt ąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważność loses its validiĘ after 2025.06.10 or in the case
po 2025.06.10 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwazania vrryrobu. of production.

Kerownik
Data wydania atestu higienicznego: 10 czeruca 2020

The date of issue of the certlflcate: 1Oth June 2020

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiecze stwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH / Department of Environmental Health and Safe$ N|PH-N|H

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 il-21-354, +48 22 54-21-349
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dr hab. Jolanta So/edka, prof. NIZP-PZH


