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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADA Ń 271/PZI201 2/NM
Pomiary i ocena pola magnetostatycznego, po ł a magnetycznego i elektrycznego zmiennego,
wykonane szerokopasmowo w paś mie cz ęstotliwo ści 5 Hz - 2 kHz i 100 kHz - 3 0Hz,
wytwarzanych przez urz ądzenie ElektroAqua model GpI-1 11/R produkcji
ELEKTROOSMOZA Zakład Osuszania i Zabezpieczenia Przeciwwilgociowego,
35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 10/9, wykonane w oparciu o postanowienia
obowi ązuj ących przepisów bezpiecze ń stwa i higieny pracy oraz ochrony ś rodowiska
wykazały, że:
1.

Poziomy pola magnetostatycznego oraz pola elektromagnetycznego zmiennego,
wystę puj ących wokół pracuj ącego urz ądzenia ElektroAqua model Opl-1 11/R nie
przekraczaj ą w odległości 30-50 cm od obudowy urz ądzenia poziomu powszechnie
wyst ę puj ącego w budynkach z instalacj ą elektryczn ą .

2.

W otoczeniu urz ądzenia wyst ępuje pole magnetostatyczne i pole elektromagnetyczne
o natężeniach (indukcji) nie przekraczaj ących warto ści granicznych strefy bezpiecznej i
poś redniej, dotycz ących nara żenia bez ogranicze ń ogółu pracowników [DzU nr 217, poz.
1833, 2002], warto ści dopuszczalnych przy ekspozycji kobiet w ci ąży [DzU nr 114, poz.
545, 1996 izm. DzU nr 127, poz. 1092, 2002] i pracowników m łodocianych [DzU nr 200,
poz. 2047, 20041 oraz nie przekraczaj ą wartości dopuszczalnych w miejscach
dostę pnych dla ludno ści [DzU nr 192 poz. 1883, 2003].

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa ń stwowy Instytut Badawczy wykonuje badania i
pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w ś rodowisku pracy zgodnie z rozporządzeniem
ministra zdrowia [OzU nr 33, poz. 166, 2011] oraz posiada akredytacj ę Polskiego Centrum
Akredytacji w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych w ś rodowisku pracy i w
ś rodowisku ogólnym [certyfikat akredytacji nr AB 0381.

