
Traducere din limba polonă 
 
[Emblemă cu înscrisul: Institutul Naţional de Igienă, Înfiinţat în 1918, Sanitati Publicae 
Augendae, Institutul Naţional de Sănătate Publică] 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  

- INSTITUTUL NAŢIONAL DE IGIENĂ 
DEPARTAMENTUL DE IGIENĂ A MEDIULUI 

 
strada Chocimska 24, 00-791 Varşovia  Tel. (22) 5421354; (22) 5421349  Fax: (22) 5421287; 

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl 
 

ATESTAT DE IGIENĂ HK/K/1323/01/2015 
  ORIGINAL 

 
Produsul: Aeroterme VOLCANO: V20 (3-20 kW, 2000 m3/h), V25 (5-25 kW, 4800 

m3/h), V45 (15-45 kW, 4400 m3/h), VR1 (10-30 kW, 5500 m3/h), VR2 (30-
60 kW, 5200 m3/h), 

  Destratificator aer VOLCANO: VR-D (6500 m3/h) 
 
Conţinut: aluminiu, cupru, alte componente conform documentaţiei producătorului 
 

Întrebuinţare: utilizare ca elemente ale sistemelor de încălzire în hale de producţie, ateliere, 
depozite, clădiri de birouri, magazine angro de produse alimentare, clădiri 
comerciale, pentru activităţi sportive, agricole, zootehnice, lăcaşuri de cult, 
unităţi sanitare şi din domeniul farmaceutic 

 

Produsul menţionat mai sus corespunde criteriilor de igienă dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii:  

- Produsele trebuie utilizate cu respectarea normelor referitoare la clădirea în care 
acestea sunt montate 

- În clădirile în care sunt oferite servicii în domeniul sănătăţii, echipamentele vor fi 
montate doar în spaţiile administrative şi tehnice 

- Produsul trebuie montat şi exploatat în conformitate cu recomandările producătorului.  
 

Atestatul de igienă nu se referă la parametrii tehnici sau la performanţa produsului. 
 

Producător:  VTS PLANT Sp. z o.o. 
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472a 

 

Prezentul document a fost eliberat la cererea: VTS PLANT Sp. z o.o. 
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472a 

 

Atestatul poate fi modificat sau anulat după prezentarea, de către oricare parte, a unor motive 
întemeiate. Prezentul atestat îşi pierde valabilitatea după data de 25.11.2020 sau în cazul unor 
modificări în compoziţie sau în tehnologia de fabricaţie a produsului. 
Data emiterii atestatului de igienă: 25 noiembrie 2015 
 
Directorul Departamentului de Igienă a Mediului 
dr. Bożena Krogulska  [Semnătură indescifrabilă] 

www.pzh.gov.pl 
 
Subsemnata IONESCU ILEANA, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 2476, certific 
conformitatea traducerii cu înscrisul în limba polonă care mi-a fost prezentat. 
 
       Traducător,  

 

 


