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NARODOWY I NSTYTUT ZDROWIA PUBLICZN EGO
- Pa stwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpiecze stwa Zdrowotnego Środowiska

ATH$T l.t l6llgNl6ffiNY
PRODUKT Z ATESTEM

HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL

oRYGlNAŁ

INSTITUTE OF HYGIENE

BK/W 1022310u2019

Wyrob / product: STERYLIZATORY UV seria AM

Zawierający
/ containing:

komorę ze stali kwasoodpornej' lampę UV w osłonie kwarcowej, uszczelnienie silikonowe

Pzeznaczony do dezynfekcji wody pzeznaczonej do spożycia pzezludzi i na potzeby gospodarcze, wody
/ destined: technologicznej, wody basenowej i innych cieczy

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunk w
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenia można stosować do w d klarownych i bezbarwnych. Typ uządzenia należy dobierać w zależności od
jakości wody w danym wodociąu i wymog w użytkownika. Do uządzenia naleŻy dołączyĆ instrukcję użytkowania
zawierającą informacje o zalecanej szybkości pzeplywu wody' Na stosowanie lamp UV do dezynfekcjiwody
pzeznaczonej do spożycia w wodociągach publicznych' należy każdorazowo uzyska zgodę terenowo właściwego
Pa stwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego.
Atest higieniczny nie dotyczy parametr w technicznych wyrob w/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

WytwÓrca / producer:
TMA Tomasz Adamowicz

Białostoczek 26, gm . ZabłudÓw, 15-592 Białystok

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate lssued for:

TMA Tomasz Adamowicz

Blałostoczek 26, gm . Zabłudow, 15-592 Białystok

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
pruedstawieniu stosownych dowod w przez
kt rąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnoś

albo w technologii wytwarzanta wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 8 kwietnia 2019

The date of issue of the certificate: 8th April 2019

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2022-04-08 o[ in the case

of production.
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po 2022-04-08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology .

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiecze stwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH / Department of Environmental Health and Safety N|PH_N|H

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 IOO-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl 1sl. +48 22 54-2'l -354, +48 22 54-21 -349


