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ATEST HIGIENICZNY HK/W/IO94/OI/2OI5| 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Wyrób / product: Elektryczne ogrzewacze wody o pojemności od 5 I do 2000 I, zasobniki 
c.w.u. o pojemności od 50 I do 2000 I z lub bez wężownic, zbiorniki o 
pojemności od 160 I do 2000 I pod markami: T E S Y , PROMOTEC, ELPROM, 
CONCEPTA, OPTIMA LINE 

Zawierający elementy konstrukcyjne ze stali węglowej z wewnętrzną powłoka emalierską i stali nierdzewnej, 
/ containing: element grzejny z miedzi i mosiądzu, anodę magnezową, inne materiały według deklaracji 

producenta 

Przeznaczony do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody 
/ destined: 

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the 
product. 
Do urządzeń należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji 

Wytwórca / producer: 
TESY Ltd 

97-01 Shumen 
48 Madara, Blvd., Bułgaria 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
TESY Ltd 

97-01 Shumen 
48 Madara, Blvd., Bułgaria 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2018-12-10 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 10 grudnia 2015 

The date of issue of the certificate: 10th December 2015 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after 2018-12-10 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Kierownik 
Zakłatfu-Higięny Środowiska 

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 
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