
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLlCZNEGO 
- Panstwowy Zakfad Higieny 

Zaktad Higieny Srodowiska 

ATe T HI HKlK/0909/01l2017! 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAt 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

Wyr6b / product: Centrale wentylacyjne z serii WindMaker z odzyskiem ciepla - rekuperatory WM
RAPTOR-500/700/1000:ECG i WM-PHANTOM-400, WM-PHENIX-400-EC 

Zawierajqcy stal, glin, poliuretan i inne skfadniki wg dokumentacji producenta
 
/ containing:
 

Przeznaczony do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej w obiektach budownictwa mieszkalnego, 
/ destined: przemyslowego i uzytecznosci publicznej (w budynkach sfuzby zdrowia z wylqczeniem 

pomieszczen 0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych) i plac6wkach oswiatowych. 

Wymieniony wytej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nast~pujqcych warunk6w 
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Zastosowanie central musi bye zgodne z przepisami dotyczqcymi obiektu, w kt6rym Sq one montowane. 
Atest nie obejmuje wymiennych filtr6w powietrza zamontowanych w centralach. 

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w uzylkowych i oceny wlasciwosci alergizujClcych wyrobu 

I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product 

Wytw6rca / producer: 
ASPOL-FV Sp. z 0.0. 

91-342 t6dz 

ul. Helska 39/45 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this cerbficate issued for: 
ASPOL-FV Sp. z 0.0. 

91-342 t6di: 

ul. Helska 39/45 

Atest moze bye zmieniony lub uniewai:niony po The certificate may be corrected or cancelled 
przedstawieniu stosownych dowod6w przez after appropriate motivation. The certificate 
kt6r~kolwiek stronl~. Niniejszy atest traci waznose loses its validity after 2020-09-28 or in the case 
po 2020-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production. 

KierownikData wydania atestu higienicznego: 9 pazdziernika 2017 

The date of issue of the certificate: 9th October 2017 //eLf:. K 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
 
Zaklad Higieny Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
 

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24/00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
 
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +482254-21-354, +482254-21-349, fax: +482254-21-287
 

Zak~Higieny $roda 

/'-........_-.... 




