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NÁFooNi AKBEDITAčNi

signat.'íř EA MLA
c€"s ký institut pro akř€ d itaci, o.p.s.
olšanská 54/3'13000 Praha 3
vydává
v souladus$ 16 zákonač'2211997
předpsú
sb.' o lechnickýchpoŽadavcích
!a yýrobky,ve aění pozdčjších

OSVEDCENI O AKREDITACI
ř,133/2011
AKITSTING, spol. s r. o.
s€ sídlemcejl29'6, ó02 00 Bfno,Ie 21619148
pro zkušební
laboratořč.1483
Laboratořakustickýchměření
Rozsahudělené
akreditace:
Měření hluku v pracovníma minropracovnimprostředi,stanoveníakustického{ýkonu' měření
stavebDí
vzduchovénepruzvučnosti,
vložného
útlumu,určování
zvúovéizolacekrytů,měřeníhlul:u
technickýchzďízenív budovách}},mezené
přílohoutohotoosvědčeníTo1oosvědčení.je
dok]adem
o uděleniakeditacena základěposouze.ísp]něnlakedi|ačních
poŽadavků
podle

ČsNEN TsonEc1.]025:2005
subjeh posuzovánlshodyje při svéčinnoýiopldměnodkazova1se
na totoosvědčeni
v rozsahuudělené
po dobu
akredi1ace
jeji platnosti'pokud nebude akediťaoepoz6tavena' a je povinen p]ni! slalovenéakedjtačnipoŽadavtsvso!]adu
s přis]ušnýnipředpisy váanujíclmj se k Činnostiakeditovdého Subjektuposuzováníshody.
Tolo osvědčeni
o akeditacinďmzuje v plnémrozsa]r!osvědč€ n íč':827/2015ze dne02'l2'20t5,popřipadč
správniakryna

Uděleníakreditaceie Dlatné
do 29. 8.2019

V Prazedne1.3.2017

.r.,. ,'<'

""2

Ing.Jiří Růžička,
MBA, Ph.D.
ieditel
proaKÍeoltac].
LesKenolnst|Iutu
o'p.s'

Přílohaje nedílnousoučástí
osyědčení
o akŤeditacič.|I33/20I7 ze dne: 01.03.2017
Akleditovaný subjekt podle csN EN Iso[EC
ÁKUSTING'

17025:2005:
spol' s r.o'

Laboratoř akustických měření
CejI 29/'76, 602 00 BIÍ'o
Laboratoř je způsobilóaktualízol,atno],nryide tifrkujícízh|šebnípostupy.
Labofatoř uplatňujeÍexibilni přírnp k rozsahuakreditace upřesněnýý dadatku'
Alďuólní sez am činnostíPloýádě,ťých v rómci fexibilního razsahu je k dispozíci y laboldÍoří u
ý?daucího
laboto!oi?'
Laboratoř poslq|uje odboťnóstanoyiskaa íntefpretaceýsledků zkowek'
Zkouškyl
zkuŠebního
postup!/netody

t+

Měření lrladiny akustického
tlaku

zkuŠebního
posfupu/metody

csN EN tso 11201
ČsNEN Iso 11202

Pracowí a mimopracovní
pÍostŤedí

ČsNEN Iso it204
ČsNlso 1996.1
ČSNIso 1996-2
ČsNEN Iso 9612
ČSNEN Iso t6032
IIEM-300-1
1'12.01-340ó5
Metodický
návodpÍoměřenÍ
a
hodnocení
hlukua vibracina
pracovišti
(2013)
STNEN ISO9612
sTN rso 1996-1
sTN ISO 1996-2

3*

stanovení hladiny akusíického CSN EN ISO 3744
\'ýkonu
ČsN ĚN ISo 3746

Zdroje hluku stoj€ a zařízení

Měření nepruzurčnostia doby csN EN rso 16283-1
doznů-u

Stavby

ČsNEN Iso 16283-3

ČsNEN lso 717.1
csN EN ISO 11546-2
ČsNENlso 3382 2
esN EN rSO3382- I
Měření vloŽnéhoútlumu
CSN EN ISO 72J5,cl. 5.ta)
T]umiče
]rlul(u
(bez prouděnívzduchu)
v případě,Že laboratořje schopnaprovádět zkouškymimo svéstáléprostoÍy'j sou
!4o zkouškyu pořadové]ro
čislaozmčenyhvčzdičko
HEM ... metoa;cfynavodMinjsterstva

6,11"%)
.;
ď*fu:.

Přflohaje nedílnousoučástí
osvědčeo akreditaciě.:1332017ze dne:01.03.2017
ÁkředitoYanýsubjekt podle csN EN Iso/IEC 17025;2005:
AI(JSTING, spol, s r.o.
LaboÍatořakustíckýchměření
Cejl29/76,60200 Blno

Dodatek:
Flexibiloí rozsah akreditace
Pořadoví číslÍzkouš€k

|,2,3,4
lŽbontoř mrženodifikovat v dodltku uýedenézkuš.bni mďody Ý dméobldsti aldeditac€ při zaohoyá!ípriocipu něřeoí

U zkoušekv do.Iatlo neuvedenýchnemůže
laboÍatořuplatlovat flexibilÍí přístupk rozsahu akeďtace
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počtu2 stran
strala 2 z celkového

