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OSVED C ENI O AKREDITACI
č.356/2018
AKUSTING, spol.s r. o.
se sídl€ m cej| 29176'602 00 Brno,IČ 27619148
prozku.ebnilaboraror
c. 1483
Laboratoř ak.ustickýchměření
Rozsahudělené
akreditace:
Měření t uku v pracovním a mímopracovnímprostředí, stanoveníakustickéholýkonu, měření
stavebnívzduchovénepruzwčnosti,vložnéhoútlumu'určovrání
zvukovéizolace krytů,měř€ní hlul|.u
technicIoýchzařízenív budovách \Tmezenépřílohoutohoto osvědčení.
ToÍoosýědč€lj 'je doklademo udčlenlakreditee !a zi1lladě posourenísplněníakedi1ačljch poŽadaÝkú
podle

CSN EN ISO^EC 17025:2005
subjett los@vánl S|odyje při svéčimoýi opráuně! odkazovat se 'a 1otooýálčení v rozsahu udělenéa]<reditale dobu
!o
.leji -platlosti. pokud lebude akeditac€ pozasÍavena.a je povinen p1ni! sÍfuove!é akeditačni loŽadavky v;ouladu
s př'sluMýni předpisy vÍ.rlujícími se k činnostiakčditovanéhosubjcktuposuzovánís]rody'
Toto osvědnenÍ
o atredilacilah@uje ! plnémrozsahuosvědčeni
č':13J/2o]7ze dle l 3' 2017,popřlpaděsprávniďq'na
ně.da7ujíc|'

Uděleníakeditacejeplatnédo 29. 8.20|9

v PÉzedne 9' 7' 2018
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Ing' Jiří Ružička,
MBA, Ph'D.
ředitel
Českóhoinstitutupro akeditaci'o'p.s'

Přílohaje nedílnousoučístí
osvědčení
o akreditaci č':356/2018ze dne: 9. 7.2018
Akreditovanýsubjekt podle csN EN Iso^Ec 17025:2005:
AKUST|NG' spol. s ř'o.
Laboratoř akustických měření
Cejl29/76, 602 00 Bmo
Laborutoř je způsobílóalďualizoýatnoťn! i.lelltifrhujíÍí
postulry'
zbušební
L!]boratoř uplaíňujeJlexibilníplístup k rozsahu alfeditace upřesn&lý ý dodath),
Aktuál,1í seznam číností pťoý/iílrych ý ťťl cí Jlexibílního rozsghu je k dispozici ý laborutoři
u vedouciholaborarcie.
Laborutař posb)tuje odbomá stanoyiskaa inte,pťetacei,ýsleílků
zkoušek'

postupLlhelody
zkuŠebniho

t*

Měření hladiny akustického
flaku

Přďmět zkoušb

zkušebnihopo$upr'melody

csN EN rso t 1201
csN EN rso 11202
ČsNENIso l1204
ČsNIso 1996-1
ČsNIso 1996-2
ČsNEN Iso 9612
ČsNEN Iso 1ó032

Placo\,lrí a mimopraco}Ťí
plostředí

Metodicbi návod pro měřenía
hodnoceníhluku a vibracína
Facovišii a vibracív clrníněných
vnitřníchFoýorcch s1aveb;
VěstníkMZ č& ročník
2013,
čásťka
4
Metodický návod pŤoměřenía
mimopmcowím postředí;
věstnft MZ eR, Iočnft2017'
částka11
sTN EN lso 9ó12
sTN ISO 1996-1
STNISO 1996-2
stanovení hladiny akustického sN EN ISO 3744

a*

^roje hluku stroje a zařízení

ČsNEN lso 3746
Měření neprůz\'1rčnosti
a doby

sťavby

ČsNEN lso 16283.3
i

čsNEN Iso 717-1
ČsNEN]So 1]546-2
ČsNENIso3382 2
ČsNEN Iso 3382 1
Měř€ní v]oŽnéhoútlumu
(bez prouděníVzduchu)
v případě,Že labomtořje schopna
číslaozrďeny hvězdičkou

sNj]}HsoÝg{s' ČL'
5'la)

/--. oro af.^\

Tlumicehluku

proýory' ]sou R4o zkoxškyu pořadového

Při|oha je nedínou součástí
osvědčení
o akreditaci č.:356/2018ze dne: 9. 7. 2o|8

Akředitovaný subjekt poď€ ČsNEN Iso^EC 17025z2005,:
AKUSTING, $pol. s r.o.
Laboratoř akusticlcýchměření
CqI29/16,602 0OBmo
Dodatek:
Flexibilní rozsah akeditace
. Pořadovó čísltzkoušék

1.,2,3,4
Laboťatď můŽenodifikÓvd Y dodatla uv€dmé Áaš€bni metodyv daé oblsti skeditace pň aďw&tj

prilcipu něřeDj'

U zkoušekv dodatkun€uvedených nemůŽelabomtoř upla6o!'at flexibilrúpřístupk rozsalu akeditace
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