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HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyr6b / product: Klimatyzatory VRF: GMV-ND80l9Ot1OOI112l125t14OI16Ot224t2gOpHS/A-T, cMV-
ND22128136/45/50/56TD/A-T, GMV-ND28/36TS/A-T, GMV-ND22I28|36/45/50/56T/B-T,
GMV.N56/71GIA3A-K, GMV.ND22/36C/A.T, GMV.N36/71UIA.T, GMV.NXI4OPIA<1.2>.
K, GMV.NXaa4P I A<2.0>.M

Zawierajqcy
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Data wydania atestu higienicznego: 11 grudnia2017

The date of issue of the certificate: 11th December 2017

stal, aluminium, mied2 i inne skladnikiwg dokumentacji producenta

regulacji temperatury i osuszania powietrza w budynkach mieszkalnych, u2yteczno$ci publicznej,
produkcyjnych i uslugowych (w tym w obiektach slu2by zdrowia i bran2y zywnosciowej)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastqpujqcych warunk6w
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zwylqczeniem pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe,
oroM.....).
Zastosowanie klimatyzator6w musi by6 zgodne z przepisami dotyczqcymi obiekt6w i pomieszczeri w kt6rych sq one
montowane.
Zastosowane w atestowanych urzqdzeniach czynniki chlodnicze musze by6 zgodne z pzepisami aktualnymi w dniu
sprzeda2y urzqdzenia.

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w u2ytkowych i oceny wlaSciwo6ci alergizuj4cych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytw6rca / producer:

Gree Electric Appliances, lnc, of Zhuhai

Guangdong, Zhuhai 51 9070

W. JinjiiRoad, Qianshan, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Free Polska Sp. z o.o.
31-416 Krak6w

ul. Dobrego pasterza 13/3

Atest mo2e by6 zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelled
pzedstawieniu stosownych dowod6w p'zez after appropriate motivation. The certificate
kt6rqkolwiek stronq. Niniejszy atest traci wa2no56 toses iti valiaity alter 2022_12_11 or in the casepo 2022-12-11 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

^r7-

Kontakl w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this certificate
Zaklad Higieny Srodowiska Ntzp-pZH / DepJrtment of Environ-mentai Hygie;ri NlpH-NtH

I HMVl00810312017
ORYGINAL

Kierownik

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 | 00-791 Warszawa, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 2254-21-354, +492254-21-349.fax.. +4i,92254_21_287


