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INECO průmyslová ekologie s.r.o.
ZL č.1350 akreditovaná člA ate ČSN EN ISO/IEC 1702s
náměstí Republiky 2g96,Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
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PRoToKoL o ZKOUSCE
Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.

č. 3056912020

vzorek č.:
3056912020
charakter vzorku: odpadní vod4 prosý vzorek
místo odběru:
Rudník, Leopoldov, O - ČOV

Prostřední Lánov 39l

odběr dne:

5434I Lánov

odebral:

příjemvzorku:

;b,*

06.05.2020 08:30
Ing. Mašek Jaroslav

0ó.05.2020 ll:15
Datum zahájeni ana|ýz; 06.05.2020
Datum ukončeni analýz: 12.05.2020
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Výsledky:

Ukazatel

Jednotka

Limit

Hodnota

Zk. Nejistota

Metoda stanovení

stanoveni

BSK5
CHSK(Cr)

mgll

26,0

mg/l

69

nerozpuštěné látky sušené

mgll

l7

pH (reakce vody)

7,3s

A
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A
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SoP^/-05/02

+8%o

Sop/v-04/0l (čsN Iso oooo)

t4o/o

sow-o:loz 1čsN rn szz;

+9

sop/v_ol/ol (čsN lso to:z:)

o/o

Nejistota stanovení byla vypočtena podle intemí směmice S-l3 a je uvedena jako rozšiřená nejistota U(le2), což odpovídá hladině
spolehlivosti přibližně 95olo. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Poznámky: l.

Znak

A

znarnená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamenáméné lež, znak>

znamenívice než.

2. Znak

+

u metody stanovení znarnená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokolvypracoval:

JanaNosková

Datum vydárri protokolu: l4.05.2020
Pracovník zodpovědný zazněni protokolu: Ing. Martin
p

rohlášenílaborato

Šíl- vedoucí zkušební laboratoře

ře :

Výsledlql rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zókazníkem byl analyzován
V případě příjmu zkušební položlEvykazující
od stanovených podmínek nebo dodání dat zókazníkem mohou být některé uýsledlE analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese
odpovědnost. Bez písemnéhosouhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovatjinak než celý. Proti znění protokolu můžezókazník
podat námitlly.

přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodanó zákazníkem.

- Konec

protokolu -

Laboratoř Dvůr Králové n.L.
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