CE2-TECH/F-BB01

Harmonogram Badań Biegłości i Porównań Międzylaboratoryjnych z zakresu akustyki i akustyki środowiska.
Organizator: CE2 TECH Consulting Sp.j. w 2018 r. zgodnie z ogólnymi wymaganiami Norma ISO/IEC 17025:2017.
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji

Symbol rundy

1/CE2TECH/18

2/CE2TECH/18

3/CE2TECH/18

Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)

Badania hałasu
przemysłowego

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Badania poligonowe lub
Wyznaczanie na podstawie
badania obiektu rzeczywistego pomiarów wartości poziomu
zgodne z wymaganiami normy
równoważnego dla czasu
PN- EN ISO/IEC 17043:2011.
odniesienia. Pomiary na
Ocena zgodności – ogólne
poligonie hałasu
wymagania dotyczące badania
instalacyjnego
biegłości.
– zgodnie z Załącznikiem nr 7
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30
października 2014 r. (Dz.U.
2014 poz. 1542).

Badania poligonowe lub
Wyznaczanie na podstawie
badania obiektu rzeczywistego pomiarów wartości poziomu
zgodne z wymaganiami normy
równoważnego dla czasu
PN- EN ISO/IEC 17043:2011.
odniesienia. Pomiary na
Badania hałasu
Ocena zgodności – ogólne
poligonie hałasu
komunikacyjnego
wymagania dotyczące badania komunikacyjnego – zgodnie z
- drogowego
biegłości.
Załącznikiem nr 3 do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06 2011
Badania poligonowe lub
Pomiary poziomu mocy
badania obiektu rzeczywistego
akustycznej urządzenia –
zgodne z wymaganiami normy
zgodnie z PN-EN ISO
PN- EN ISO/IEC 17043:2011. 3746:2011, lub/oraz pomiary
Badania mocy
poziomu mocy akustycznej
akustycznej hałasu Ocena zgodności – ogólne
wymagania dotyczące badania urządzenia – zgodnie z PNmaszyny
biegłości.
EN ISO 3744:2011 (Badania
biegłości lub porównania
międzylaboratoryjne)

Termin
nadsyłania
zgłoszeń

Data realizacji

Termin
raportowania
wyników

Termin
rozesłania
sprawozdania

Koszt udziału jednej
osoby uczestniczącej w
Badaniu Biegłości kwota
netto

01-06-2018 r.

25-06-2018 r.

25-06-2018 r.

20-07-2018 r.

900,00 zł.

01-06-2018 r.

25-06-2018 r.

25-06-2018 r.

20-07-2018 r.

900,00 zł.

01-06-2018 r.

25-06-2018 r.

25-06-2018 r.

20-07-2018 r.

900,00 zł.

Organizator – kontakt: Renata Lauer, mail: doradztwo@ce2.pl tel. 81-442 06 01, 783 994 124

4/CE2TECH/18

5/CE2TECH/18

6/CE2TECH/18

Badania hałasu
przemysłowego

Badania hałasu
komunikacyjnego
- szynowego

Badania poligonowe lub
badania obiektu rzeczywistego
zgodne z wymaganiami normy
PN- EN ISO/IEC 17043:2011.
Ocena zgodności – ogólne
wymagania dotyczące badania
biegłości.

Wyznaczanie na podstawie
pomiarów wartości poziomu
równoważnego dla czasu
odniesienia. Pomiary na
poligonie hałasu
instalacyjnego zgodnie z
Załącznikiem nr 7
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30
października 2014r. (Dz.U.
2014 poz. 1542).

Badania poligonowe lub
Wyznaczanie na podstawie
badania obiektu rzeczywistego pomiarów wartości poziomu
zgodne z wymaganiami normy
równoważnego dla czasu
PN- EN ISO/IEC 17043:2011.
odniesienia. Pomiary na
Ocena zgodności – ogólne
poligonie hałasu
wymagania dotyczące
komunikacyjnego – zgodnie z
badania biegłości.
Załącznikiem nr 3 do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06 2011

Badania poligonowe lub
Pomiary poziomu mocy
badania obiektu rzeczywistego
akustycznej urządzenia –
zgodne z wymaganiami normy
zgodnie z PN-EN ISO
PN- EN ISO/IEC 17043:2011. 3746:2011, lub/oraz pomiary
Badania mocy
poziomu mocy akustycznej
akustycznej hałasu Ocena zgodności – ogólne
wymagania dotyczące badania urządzenia – zgodnie z PNmaszyny
biegłości.
EN ISO 3744:2011 (Badania
biegłości lub porównania
międzylaboratoryjne)

01-09-2018 r.

16.10.2018 r.

10-2018 r.*

20-11-2018 r.

900,00 zł.

01-09-2018 r.

16.10.2018 r.

10-2018 r.*

20-11-2018 r.

900,00 zł.

01-09-2018 r.

16.10.2018 r.

10-2018 r.*

20-11-2018 r.

900,00 zł.

Organizator – kontakt: Renata Lauer, mail: doradztwo@ce2.pl tel. 81-442 06 01, 783 994 124
*data realizacji zostanie opublikowana do 31.07.2018 r.

