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Установка
обробки
повітря
VMC
TRATTAMENTO ARIA E VMC
Дихайте чистим, свіжим та осушеним повітрям
Respirare aria pulita, fresca e deumidificata

I moderni edifici sempre più ermetici non consentono un adeguato ricambioбудівлі
dell’aria.стають
Generalmente
spendiamo
circa il 90% della nostra
Сучасні
все більш
повітронепроникні
та неvita
можуть
забезпечити
повітрообміну.
Як
all’interno
di locali chiusi належного
soggetti a diverse
sorgenti di inquinamento
правило,
свогоda життя
у e
derivanti ми
dalleпроводимо
nostre attività близько
quotidiane, 90%
dai materiali
costruzione
закритих приміщеннях, що зазнають забрудненя з різних
arredamento, dai prodotti per la pulizia della casa, da vernici e toner di
джерел, що випливають із повсякденної діяльності, від
stampanti. Esistono
poi unaтаserie
di contaminanti
biologici засобів
come muffe,
будівельних
матеріалів
меблів
до побутових
дляbatteri,
чищення
Також
з’являється
ряд
біологічних
polliniтаcheфарб.
possono
avere effetti
nocivi sulla
salute.
A volte questi
забруднень,
цвіль,
пилок,
можуть
inquinanti, inтаких
quantoяк
inodori,
nonбактерії,
sono percepiti
dalleякі
persone
e perciò
шкідливо впливати на наше здоров’я. Іноді ці
sono
di
difficile
individuazione.
Per
ragioni
di
salubrità,
di
comfort
e
di
забруднювачі не сприймаються людьми як запахи і тому
mantenimento
del valore dell’immobile
è necessario
quindi,
immettere
їх важко
ідентифікувати.
З огляду на
здоров'я,
комфорт
та negli
підтримку
вартості
необхідно
забезпечити
ambienti dove
viviamoмайна,
un determinato
quantitativo
di aria esterna.
постачання певної кількості зовнішнього повітря в
La sola apertura delle finestre è spesso insufficiente anche perché si tende
приміщення, де ми живемо. Просте відкривання вікон
a non
compromettere
condizioni
se fuori
molto freddo in
часто
недостатнє
ще йle тому,
що interne
необхідно
не fa
порушувати
inverno o seумови
viceversaвнутрішнього
fa caldo in estate.мікроклімату,
Inoltre è possibile якщо
che all’esterno
комфортні
на
вулиці
дуже esistano
холодно
взимку
спекотноdovute
влітку.
Крімveidell’edificio
diverse
fonti diабо
inquinamento
al traffico
того, за межами будівлі можуть бути різні джерела
colare o processi industriali, o che sia presente concentrazione di pollini,
забруднення: викиди автомобілів чи виробничих
tale per cui l’apertura
delle finestre non èпилку,
consigliabile.
Per “ventilare”
підприємств
або концентрація
спричинена

gli ambienti abbiamo quindi necessità di utilizzare specifiche macchine
diДля
ventilazione
meccanica che,
oltre a effettuare unнаших
recuperoприміщень
termico tra
ефективного
«провітрювання»
потрібно
спеціальні
механічні
l’aria
espulsa e використовувати
l’aria immessa (per minimizzare
le perdite energetiche),
вентиляційні
установки,
якіfiltrazione
крім dell’aria.
утилізації
тепла
sono
in grado di effettuare
un’efficiente
Per le norme
відпрацьованогно повітря (щоб мінімізувати втрати
vigenti, il tasso di ventilazione raccomandato per il residenziale è di 0,5
енергії) здатні виконувати ефективну фільтрацію повітря.
Vol/h
(UNI/TS 11300-1),
mentre per gliнормами
uffici si deveрекомендована
tenere conto di cirЧинними
європейськими
дляmeccanica
житлових
приміщень
caкратність
40 m3/h (UNIповітрообіміну
10349). La ventilazione
in periodo
invernale
становить
0,5 об’єму/год
/ TS 11300-1),
тоді якdalla
для
permette
generalmente
di evitare (UNI
la formazione
di muffe, causate
офісів - близько 40 м3/год на одну людину (UNI 10349) ,
presenza
di
un’alta
percentuale
di
umidità,
e
rende
l’aria
più
salubre.
Nel
Механічна вентиляція взимку дозволяє уникнути
periodo
estivo, цвілі,
invece,викликаної
la sola ventilazione
meccanica
non è sufficiente
a
утворення
наявністю
високого
відсотку
вологостіl’umidità
і робить
повітря
більш
здоровим.
Однак l’Italia
влітку
mantenere
relativa
all’interno
dei parametri
del comfort:
лише механічної вентиляції недостатньо для підтримки
e più in generale l’area mediterranea, è infatti caratterizzata da estati
відносної вологості повітря в межах параметрів
molto
calde e umide.
vapore
prodotto dalle людьми
persone all’interno
delle
комфорту.
Пару, Ilщо
виробляється
в будинках,
abitazioni
deve essere smaltito
mediante un sistema
di deumidificazione
слід утилізувати
за допомогою
відповідної
системи
осушення.
Використання
вентиляційного
adeguato.
Adottare
un’unità di ventilazione
con possibilità di блоку
effettuareз
можливістю проведення очищення повітря (осушення та
trattamento dell’aria (deumidificazione e raffrescamento) è raccomandaохолодження) особливо рекомендується, якщо ви хочете
toвикористовувати
specialmente nel casoпроменеву
si voglia raffrescare
conохолодження.
un sistema radiante.
систему

цвітінням рослин.

ELIMINA
IL PROBLEMA
DI CONDENSA
УСУНЕННЯ
ПРОБЛЕМ
КОНДЕНСАЦІЇ

IGIENE AMBIENTALE
ГІГІЄНА

ARIA
PIÙ PULITA ПОВІТРЯ
ОЧИЩЕННЯ

COMPLETA INTEGRAZIONE
CON IL RADIANTE
ІНТЕГРАЦІЯ
З ПРОМЕНЕВИМИ
С-МИ

PIÙ
VALORE ALL’IMMOBILE
ЦІННІСТЬ
НЕРУХОМОСТІ

AMPIA GAMMA DI
MODELLI
ШИРОКИЙ
ДІАПАЗОН
МОДЕЛЕЙ

In
raffrescamento,
nel periodo estivo,
evita la formazione
condensa.
Запобігає
утворенню
конденсату
в літнійdi період
L’aria
trattata
non presenta
agenti dannosi
per la salute.
Вхідне
повітря
не містить
шкідливих
частинок

L’alta
efficienza
restituisce all’immobile
un valore
aggiunto.
Висока
ефективність
збільшує
вартість
нерухомості

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
PIÙ EFFICIENZA
Con l’installazione
di una macchina di trattamento
ariaобробки
ad elevate prestazioni è
Встановивши
високоефективну
установку

possibile
ottenereотримати
una soluzione
integrata di sfruttamento
dell’energia,
повітря,
можна
комплексне
рішенняintelligente
для
che contribuisce
in misura rilevante
ad innalzare
il livelloсприяє
di efficienza di tutto il
розумного
вкористання
енергії,
що суттєво
sistema edificio.
підвищенню
рівня ефективності всієї будівлі.

Il controllo dell’umidità
riduce
la formazione
della muffa. цвілі
Контроль
вологості
запобігає
утворенню
L’unità aria abbinata
al radiante è la soluzione
ideale per
un comfort aдля
360°.
Поєднання
з поверхневими
системами
- ідеально
комфорту
Deuclima-VMC, VMC, deumidificatori,
dal residenziale
terziario.
Deuclima-VMC,
VMC, для житлових
таalгромадських
будівель

ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ
PIÙ COMFORT
Установки
обробки
повітря
в поєднанні
Le unità di trattamento
d’aria,
abbinate
ad un sistema зdiпроменевою
climatizzazione radiante,
системою
гарантують
найвищий
рівень il rischio di
garantiscono ilохолодження
miglior grado di comfort
durante tutto
l’anno, eliminando
комфорту
протягом
року,
виключаючи
ризик
конденсації
condensa nel periodo estivo e preservando il giusto bilanciamento igrometrico e la
влітку та зберігаючи правильний гігрометричний баланс та
salubrità dell’aria.
очищення повітря.

Установка обробки повітря
для великих приміщень

Кліматична установка з високою ефективністю рекуперації
тепла для великих приміщень
Осушення повітря важливе для забезпечення
комфорту в приміщеннях з променевою системою
охолодження, а також з’являється можливість
додатковго догріву вхідного повітря.

Для офісних приміщень також дуже важливо
забезпечити належний повітрообмін з надзвичайно
ефективною рекуперацією тепла.

DEU-CLIMATIZZATORE
CON
RECUP.DCR
ATTIVO
DCR 1000
УСТАНОВКА
ОБРОБКИ
ПОВІТРЯ
1000

‣
> Integrazione
estiva
ed invernale.
Ефективна
рекуперація
‣
> Consumi
elettrici
contenuti.
Низьке
споживання
енергії
‣
> Deumidificazione
estiva.
Літнє осушення
повітря

> Recuperatore di calore attivo ad altissima
efficienza e freecooling/freeheating.

art. 7110011001
Кліматична установка
з активною
рекуперацією,
осушенням,
для
Deu-climatizzatore
con recuperatore
attivo, deumidificazione
e integrazione
dell’aria per appliвнутрішнього встановлення з стельовим монтажем, для оптимізації
cazioni interne da controsoffitto, per l’ottimizzazione del comfort in ambienti del terziario dotati
комфорту в приміщеннях, оснащених променевими системами опалення та
diохолодження.
sistemi radianti perУстановка
il riscaldamentoскладається
e raffrescamento, зè costituito
dall’unione del
deu-clima-з
вентиляційної
системи
tizzatore
e dal recuperatore
attivo in pompa
di calore.
L’unità здатний
è in grado diвиконувати
effettuare deumidifiрекуперацією
та теплового
насосу.
Агрегат
літнє
осушення
повітря ciclo
(за frigorifero
допомогою
спеціального
холодильного
циклу),
cazione
estiva (mediante
dedicato),
integrazione, rinnovo
con recupero di
calore
відновлення тепла, з дуже високою ефективністю рекуперації ( за рахунок
ad altissima efficienza (sommando il contributo del recuperatore passivo a flussi incrociati e del
пасивного перехресноточного рекуператора та інверторного теплового
gruppo
pompa di caloreвхідного
con inverter)
e freecooling.
Puòпристрій
lavorare in може
modalitàпрацювати
ricircolo. Sonoв
насосуfrigo
) і in
охолодження
повітря.
Також
presenti
facilmente estraibili
per la pulizia.
di ventilatori
EC ad alta
prevalenza.
режиміfiltri
рециркуляції.
Установку
DCR L’unità
1000 dispone
обладнано
фільтрами
очищення
та
ефективними
вентиляторами
EC.
Può
lavorare con aria
esterna e ricircolo.

Grazie
all’uso
dell’inverter èінвертора
possibile mantenere
la temperaturaпостійну
dell’aria температуру
immessa negli
Завдяки
використанню
можна підтримувати
повітря, ad
щоunнадходить
у приміщення,
незалежно
зовнішніх
умов
та витрати
ambienti
valore costante
indipendentemente
dalle від
condizioni
esterne
e della
portata
повітря.Riduzione
Зниження
шуму
при della
змініportata.
об’ємного розходу.
dell’aria.
delрівня
rumore
e deiі споживання
consumi al variare

4
3/год
Номінальний
повітря:
1000
Portata d’ariaпотік
nominale:
1.000
mм3/h

3

Зовнішній
потік
повітря:
500-1400mм33/h
/год
Portata d’aria
esterna:
500-1.400
Конденсаційна
здатність(ricircolo):
(рециркуляція):
Capacità condensazione
96 l/g 96 л/г

2
1

7

Діапазон
подачіacqua:15°C-18°C
води: 15°C-18°C
Range ingresso
Потужність
у режимі
охолодження:
Potenza sensibile
in freddo:
3.000 W 3000 Вт

5

6
Ventilatoreподачі
di immissione
1. 1.
Вентилятор

Gruppo frigoустановка
del recuperatore
4.4.Холодильна
рекуператора

Ventilatore
di espulsione
2. 2.
Витяжний
вентилятор

Quadro elettrico
deu-climatizzatore
5.5.Електрична
панель
кондиціонера

3. 3.
Холодильна
установка
таdel
Gruppo frigo
e batterie

6.6.Електрична
панель
рекуператора
Quadro elettrico
recuperatore

deu-climatizzatore
теплообмінник
кондиціонера

КОМПОНЕНТИ
COMPONENTI
СИФОН
SIFONE

Сифон
дляscarico
відведення
конденсату
Sifone per
condensa

7910080907

Disponibile con attacchi aria
in mandata da 160 mm

7.7.Підключення
води
Attacchi acqua

РОЗМІРИ
MISURE

350,5

1097

805

1414

723

ПІДКЛЮЧЕННЯ
FLUSSI
ВІДВЕДЕННЯ
RIPRESA
ПОВІТРЯ
AMBIENTE
З ПРИМІЩЕНЬ

IMMISSIONE
ПОДАЧА
IN AMBIENTE
ПОВІТРЯ
В ПРИМІЩЕННЯ
ARIA TRATTATA

вітальня
soggiorno
спальня
camere
коридори
disimpegno

soggiorno
вітальня
camere
спальня

ЗАБІР
ASPIRAZIONE
ПОВІТРЯ
ARIA
ESTERNA
З ВУЛИЦІ
ВИКИД
ESPULSIONE
ПОВІТРЯ
ARIA
VIZIATA
НА
ВУЛИЦЮ

термоізольований
розподільчий
бокс
box di distribuzione isolato
termicamente
зcon
акустичним
silenziatoreглушником
acustico
розподільчий
бокс
box di distribuzione

RINNOVO
РЕКУПЕРАЦІЯ

RICIRCOLO
РЕЦИРКУЛЯЦІЯ

УСТАНОВКА
ОБРОБКИ
ПОВІТРЯ
2000
DEU-CLIMATIZZATORE
CON
RECUP.DCR
ATTIVO
DCR 2000

‣
> Integrazione
estiva
ed invernale.
Ефективна
рекуперація
‣
> Consumi
elettrici
contenuti.
Низьке
споживання
енергії
‣
> Deumidificazione
estiva.
Літнє осушення
повітря

> Recuperatore di calore attivo ad altissima
efficienza e freecooling/freeheating.

art. 7110011002
Deu-climatizzatore
con recuperatore
attivo, deumidificazione
e integrazione
dell’aria per appliКліматична установка
з активною
рекуперацією,
осушенням,
для
внутрішнього
встановлення
з стельовим
монтажем,
для
оптимізації
cazioni
interne da controsoffitto,
per l’ottimizzazione
del comfort
in ambienti
del terziario
dotati
комфорту
в приміщеннях,
оснащених
променевими
системами
та
di
sistemi radianti
per il riscaldamento
e raffrescamento,
è costituito
dall’unioneопалення
del deu-climaохолодження. Установка складається з вентиляційної системи з
tizzatore
e
dal
recuperatore
attivo
in
pompa
di
calore.
L’unità
è
in
grado
di
effettuare
deumidifiрекуперацією та теплового насосу. Агрегат здатний виконувати літнє
cazione
estiva повітря
(mediante ciclo
dedicato),
integrazione, rinnovo
con recupero циклу),
di calore
осушення
(за frigorifero
допомогою
спеціального
холодильного
відновлення
тепла,(sommando
з дуже високою
за рахунок
ad
altissima efficienza
il contributoефективністю
del recuperatore рекуперації
passivo a flussi( incrociati
e del
пасивного
перехресноточного
рекуператора
та
інверторного
теплового
gruppo frigo in pompa di calore con inverter) e freecooling. Può lavorare in modalità ricircolo. Sono
насосу ) і охолодження вхідного повітря. Також пристрій може працювати в
presenti
filtri
facilmente
estraibili
per
la
pulizia.
L’unità
dispone
di
ventilatori
EC
ad
alta
prevalenza.
режимі рециркуляції. Установку DCR 1000 обладнано фільтрами очищення та
Può
lavorare con aria
esterna e ricircolo.
ефективними
вентиляторами
EC.
Grazie
all’uso
dell’inverter èінвертора
possibile mantenere
la temperaturaпостійну
dell’aria температуру
immessa negli
Завдяки
використанню
можна підтримувати
повітря, ad
щоun
надходить
у приміщення,
незалежно
зовнішніх
умов
та витрати
ambienti
valore costante
indipendentemente
dalleвід
condizioni
esterne
e della
portata
повітря. Riduzione
Зниження
шуму
при della
змініportata.
об’ємного розходу.
dell’aria.
delрівня
rumore
e deiі споживання
consumi al variare

4
Номінальний
повітря:
2000m
м33/год
Portata d’ariaпотік
nominale:
2.000
/h

2.
Витяжний вентилятор
2. Ventilatore
di espulsione

3

3. Холодильна установка та

3/год
3
Зовнішній
потікesterna:
повітря:1.000-2.400
1000-2400 мm
Portata d’aria
/h

Конденсаційна
здатність (рециркуляція):
260 л/г
Capacità condensazione
(ricircolo): 260 l/g
Діапазон подачі води: 15°C-18°C

Range ingresso acqua:15°C-18°C

Потужність у режимі охолодження: 6500 Вт

Potenza sensibile in freddo: 6.500 W

КОМПОНЕНТИ
COMPONENTI
СИФОН
SIFONE

Sifone per
condensa
Сифон
дляscarico
відведення
конденсату
7910080907

1.
Вентиляторdiподачі
1. Ventilatore
immissione

2
1

7
5

6

3. Gruppo frigo e batterie del
теплообмінник кондиціонера
deu-climatizzatore
4. Холодильна установка
4. Gruppo
frigo del recuperatore
рекуператора
5. Quadro
elettrico
deu-climatizzatore
5.
Електрична
панель
кондиціонера
6.
Електрична
панель
рекуператора
6. Quadro
elettrico
recuperatore
7.
Підключення
7. Attacchi
acquaводи

РОЗМІРИ
MISURE

482

1442

950,5

1828

942

ПІДКЛЮЧЕННЯ
FLUSSI
ВІДВЕДЕННЯ
RIPRESA
ПОВІТРЯ
AMBIENTE
З ПРИМІЩЕНЬ

IMMISSIONE
ПОДАЧА
IN AMBIENTE
ПОВІТРЯ
В ПРИМІЩЕННЯ
ARIA TRATTATA

вітальня
soggiorno
спальня
camere
коридори
disimpegno

soggiorno
вітальня
camere
спальня

ЗАБІР
ASPIRAZIONE
ПОВІТРЯ
ARIA
ESTERNA
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CERTIFICATO DI GARANZIA EUROTHERM
EUROTHERM WARRANTY CERTIFICATE
EUROTHERM-GARANTIEZERTIFIKAT
Eurotherm, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri Clienti si è dotata delle necessarie coperture
assicurative al fine di tutelarne l’interesse, affidandosi a ITAS Mutua. La garanzia prevede:
Assicurazione della Responsabilità Civile del Produttore, senza limite di tempo, su tutti i prodotti e per l’intera
durata contrattuale assicurativa, per difetti originari di produzione, assemblaggio e/o progettazione, istruzione,
imballaggio, contro i danni involontariamente cagionati a Terzi.
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro € 10.000.000,00
Assicurazione della responsabilità Civile dell’Attività, contro Terzi e su tutti i lavori di manutenzione e
installazione effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass).
I massimali assicurati sono i seguenti:
per sinistro, limite per persona e limite per danni a cose € 10.000.000,00
Copertura valida per segnalazione sinistro entro 24 mesi da messa in pressione con prova tenuta impianto.
ITAS garantisce quindi contro i danni sopra descritti fino alla concorrenza dei massimali indicati nelle certificazioni
assicurative allegate e nell’ambito delle rispettive condizioni contrattuali di assicurazione.
La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.
To guarantee our Clients’ safety and peacefulness, Eurotherm has entered into the proper insurance covers with ITAS
Mutua in order to protect our clients’ interest. The warranty includes:
A product liability insurance, without any temporal limitation, on all products and throughout the entire duration
of the contract, for flaws due to imperfect production, assembly and/or planning, instruction and packaging
against damages accidentally caused to Third parties.
The covered limit of liability are:
per accident € 10.000.000,00
A business liability insurance against Third parties and on all the maintenance and installation works fulfilled by
Eurotherm (Eurass) expert staff.
The covered limit of liability are:
per accident, limit per person and limit per damage to goods € 10.000.000,00
The coverage is valid whether the accident is alerted within 24 months from the pressurization with plant
tightness test.
Hence, ITAS guarantees against the above-described damages within the limits laid down in the attached insurance
certifications and within the consequent insurance’s terms and conditions. La garanzia vale in tutto il mondo escluso
USA/CAN/MEX.
Um die Sicherheit und Zufriedenheit seiner Kunden zu garantieren, hat Eurotherm einen Versicherungsschutz für alle
notwendigen Fälle mit ITAS Mutua abgeschlossen. Die Garantie umfasst wie folgt:
Unbefristete Haftpflichtversicherung, für alle Produkte und für die gesamte Dauer des Versicherungsvertrages,
für Fabrikationsfehler, Montage- und/oder Konstruktionsfehler, Fehler in der Anleitung oder Verpackungsfehler,
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten.
Die Obergrenzen sind wie folgt:
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritte und für Wartungs- und Installationsarbeiten, die von Spezialisten von
Eurotherm (Eurass) ausgeführt werden.
Obergrenzen sind wie folgt:
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall, Höchstgrenze pro Person und für Sachschäden
Versicherungsdeckung gültig bei Schadenseröffnung innerhalb von 24 Monaten nach Druckprüfung der Anlage.
ITAS garantiert daher gegen die oben genannten Schäden innerhalb der in den beigefügten
Versicherungsbescheinigungen angegebenen Höchstgrenzen und im Rahmen der jeweiligen vertraglichen
Versicherungsbedingungen. La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX.
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Nr. 50 100 5521 - Rev.006
Certificato co-titolare collegato (ultima revisione applicabile):
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Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

EUROTHERM S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA PILLHOF 91 FRAZIONE FRANGARTO
IT - 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione di sistemi radianti di riscaldamento, raffrescamento e dei
relativi componenti. Commercializzazione, anche a proprio marchio, di
sistemi radianti e dei relativi componenti.
Servizi di posa ed erogazione di formazione tecnica settoriale
(IAF 18, 28, 29)

Design of complete radiant heating and cooling systems.
Sale and marketing, with own brand, of radiant heating and cooling systems
and components. Installation service and technical training
(IAF 18, 28, 29)

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del
Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. Per informazioni puntuali e
aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico 02 241301 o indirizzo e-mail tuv.ms@tuv.it
Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity
Dal / From:

2018-01-17

Al / To:

2020-12-01

Data emissione / Printing Date
Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

2018-01-17

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2005-12-29
PERIODO DI NON VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO/PERIOD OF LACK OF VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE:
DAL/FROM 2017-12-02 AL/TO 2018-01-16
“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”
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ТОВ Сахара - офіційний представник Frank GmbH в Україні
ТОВ Сахара - офіційний представник Eurotherm spa в Україні
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