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Zakład Higieny Środowiska
HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGlNAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLTC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WyrÓb / product:

centrale wenýIacyjne i klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym (h)
BS_h (wydatek:400-200.000m3/h); BD_h (wydatek:400_200.oOomáln1;
BO-h (wydatek:1 000-1 5.000m3/h); Sps-h (wydatek:400-5.,t 00m3/h)
-

Zawiera)ący

aluminium, blachę typu alucynk, stal nierdzewną, wełnę mineraĺną, włókno szklane i inne
składniki wg dokumentacji producenta

/ containing:

Przeznaczony do
/

destined:

wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach użytecznościpublicznej o podwyższonych
wymaganiach higienicznych w tym w zakładach opiekizdrowotnej (salach óperacy;ńych, ololĺ,
laboratoriach), obiektach branży farmaceutycznej i spoŻywczej

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following
conditions:

Zastosowanie wyrobów musi byc zgodne z pzepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w Mw urządzeniach
- Elementy wykonane z wełny mineralnej i włókna szklanego nie mogą byćiródłem przedostawania
się ich włókien do
powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta
-

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

VBW Engineering sp. z o.o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska .ĺ33D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
VBW ENGINEERTNG Sp. z o.o.

81-571

Gdynia

ul' Chwaszczyńska 133D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2022-04-26 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higĺenicznego: 26 kwietnia

The date of issue of the certifĺcate: 26th

2017

April

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its vjliaĺty after 2022-04-26 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 regardĺng this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NlzP-PŹH / Depártment of Envirorimentai ľtygieíäŃlÉľ_ľ'llľĺ
e-mail: sek_zhk@pzh.gov.pl tel' +48 2254-21-354, +482254-21-949,Íai-+ą82254-21-287

00-791 Waľszawa, ul. Clrocinrska 24,lel.: +48 22 849 76 l2, 1äks +48 22 849 74 84"
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