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HYGIENIC CERTIFICATE
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INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product: Klimatyzatory multi: GWH(07)QB-KODNB2A/1, GEH(09/12l18)AA-KGDNAlE/|,
cKH(12l18)BB-K6DNA3A/|, GKH(24)BC-K6DNA4Nt, GTH(09/12l18)CA-K6DNA1A/1,
GTH(24)CB-K6DNA2A/|,GFH(09/1 2 11812',, l24lEA-K6DNA1 B/1,

GWH D(1 4/1 8t21 r24t28136/42)NK6LO

stal, aluminium, Cu i inne skladniki wg dokumentacji producenta

wentylacji i klimatyzacji (chlodzenie, grzanie, osuszanie ) pomieszczefi w budynkach
mieszkalnych, u2ytecznosci publicznej (w tym w obiektach uslugowych i sluzby zdrowia) oraz
zakladach produkcyjnych branzy spo2ywczej

Zawierlqcy
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastqpujqcych warunk6w

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

Zastosowanie wyrob6w musi byc zgodne z pzepisami dotyczqcymi obiektu, w kt6rym sq one montowane; W
obiektach sluzby zdrowia zastosowanie urzqdzeh z wy{qczeniem pomieszczeri o podwy2szonych wymaganiach
higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urzqdzeh nie powinno
by6 kierowane bezpo5rednio na pacjentow oraz nie powinno powodowa6 unoszenia kurzu z podlogi; Atest nie
obejmuje wymiennych filtrow powietrza stosowanych w w/w urzqdzeniach; Zastosowane czynniki chlodnicze musza
by6 zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzeda2y uzqdzenia; Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami
producenta

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w u2ytkowych i oceny wla6ciwo6ci alergizujEcych 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, W. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai519070 Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Free Polska So. z o. o.

ul. Dobrego Pasterza 1313 46,31-416 Krak6w

Atest mo2e by6 zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowod6v{ paez after appropriate motivation. The certificate
kt6rqkolwiek strong. Niniejszy atest traci wa2no56 loses its validity after 2023-09-13 or in the case
po 2023-09-13 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 wrze6nia 2018

The date of issue of the certificate: 13th September 2018
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contaci regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 | 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 2254-21-354, +482254-21-3Og,1sv' +482254-21-287


