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NARODOWY I NSTYTUT TDROWIA PUBLICZNEGO
Państwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Srodowiska

ńTE$T HlBlEN|GffiNY HIvIvo3 55t01t2016

INSTITUTE OF HYGIENE

WyrÓb / product Centra|e fiednostki) wentyIacyjne i kIimatyzacyjne VENTUS: f o, 15, 21,3o,4o, 55,
75, 100, 120, 150, 190, 230, 300, 400, 500, 650

stal, po|iester, a|ucynk, inne składniki wg dokumentaqi producenta

wenty|acji i k|imaĘzacji obiektow użyteczności pub|icznej, produkcyjnych (branży spożywczej,
elektronicznej i farmaceutycznej), zakładów opieki zdrowotnej (w sa|ach operacyjnych,
laboratoriach oraz innych pomieszczeniach czystych typu Clean Room)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi byc zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
Centra|e obsługujące pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych muszą posiadac wewnętzne
oświet|enie i okienka umoż|iwiające kontro|ę wizua|ną czystości bez ich otwierania
- Atest nie obejmuje wymiennych fi|trów powietrza zamontowanych w w/w uządzeniach
- Centra|e wenty|acyjne muszą być wyposażone w fi|try powietrza posiadające odrębne Atesty Higieniczne

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i wa|orów użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technica| parameters and uti|ity va|ue of the product

WytwÓrca, o,oou.il. 
Po|ska Sp. z o. o.

A|. Grunwa|d zka 472A' 8o-3o9 Gdańsk
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WS Polska Sp. z o. o.

A|. Grunwa|dzka 472A, 8o-3o9 Gdańsk

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Srodowiska N|ZP.PZH / Depańment of Environmenta| Hygiene N|PH-NIH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-ZB7

00-791 Warszawa, ul. Chocimska24, tel.: +48 22 819 16 12, faks +48 22 849 i4 84.
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL

oRYGINAŁ

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

ft
.,4" --.,ź

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2016

The date of issue of the certificate: 18th Aprit 2016

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cance|led
przedstawieniu stosownych dowodów pzez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność |oses its validity after 2O21-O4-18 or in the case
po 2021-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
a|bo w techno|ogii wytrłvaeania wyrobu. of production'

Kerownik
Zakładu Higieny Środowiska 7^,
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