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HYGIEN!C CERTIFICATE
oRYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WyrÓb /

product: oprawy oświetleniowe: System: MoN|ToRl:|P40 oP1.

(CBT/ABT/SBT)A1N/A2N/A3N/C1N/C2N/C3N; lP65 OP2-(C/A/S)BT(A/C)1N/2N/3N; tP40
LE D/l P65 L E D/l P65 L E D H O (STl/ATl/CTl2t 3x64 I CT t-D ALtt CB22O I CB24 t CB24 A)

PC i inne materiały wg dokumentacji producenta

Zawierający
/

containing:

Przeznaczony do
/

stosowania w budynkach mieszkalnych, uzyteczności pub|icznej, obiektach słuzby zdrowia
(szpita|ach) oraz zakładach przemysłowych, w tym branzy kosmetycznej i spozywczej.

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie opraw oświetleniowych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń oŚwiet|anych.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, wa|orów użytkowych i oceny właściwości
a|ergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technicaI parameters, uti|ity va|ue and aIlergenic propeńies of the product

WytwÓrca / producer:

ES-SYSTEM S.A.
u|.

ru

Kraków

30-701

Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

ES-SYSTEM S.A.

30-701

Kraków

ul. Przemvstowa 2

Atest może być zmieniony Iub unieważniony po
paedstawieniu stosownych dowodów przez
którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó
po 2022-05-09 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwazania Wyrobu.

Kierownik

Data wydania atestu higieniczneg o: 9 mala 2017

The date of issue of the

certificate:

9th Mav

The ceńificate may be corrected or cance||ed
after appropriate motivation. The certificate
|oses its va|idity after 2022-05.09 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

2017

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygieilic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska N|ZP-PZH / Department of Envirońental Hygiene NIPH-NlH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 S4-2j-349, fax: +48 ZZ S4-2j-2BZ

00-79 1 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel... +48 22 849 j 6 I 2, faks +49 22 949
u"w-rv.pzh..eol,.p|. ełrai l : dyrektor(@pzh.gor'.pl
(SwlFT
Regon: 000288461. NIP: 525-000-81-32. PL 98 1020 1042 0000 8302
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