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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
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Sprawozdanie nr 335/WiSiOLl19 zbadań próbki wody

BADANE PARAMETRY
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IEDNOSTKA
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AB 519

Sprawozdanie nr 335/WS/OL/19 zbadań próbki wody

ZLECEI.{IODAWCA: ELKOM Sp. z o,o. 45-920 Opole ul, Norweska
POCIiODZENIE PRÓBIfl: wodoc, publ. Opole -Brzęzię
OpoJe Brzęzię ul. Dobrzeńska - Przedszkole Publiczne
PI{OBKOBIOR.CA : Próbka dostarczona pr zęz zlec eniodawcę.

Fróbka pobrana

METODY BADAN

JEDNOSTKA

NTU

PB/BC-l5 wydarrie
z dn. 25,01.2017

03

PN-EN TSO 7887:20l2

Barwa

PB/BC-47 wydanie 0l
z dn. 29.11 .20]'l
PB/BC-47 wydanie
z dn.29.1l.ż0|1

Srnak

01

z

Przewodność elektryczna A
pS/crn
właściwaw temp.

dn. 29.1|,ż0]^1

PN-EN 27888: 1999

25oC

DOPUSZCZALNE
wARToŚCI*

1,0

akceptowalna pIzez
konsumenia i bęz
nieprawidłowych zm jan.
zalecmv zŃres do 1.0
akceptowalna przez
koreumenta i bęz
nieprawidłowvch zmian

z0

AE
jtk/l00 ml

Mętoda
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Al:20l7-04

l

4-

fi

0

0

0

0

ltracii membranowei

PN-EN ISO 9308-1: 20l412+ AI:2017-04
Metoda

wARTOŚCl*

bęz
nieprawidłowych
zlnialr

(posiew wgłębny)
12

DOPUSZCZĄLNE

ltracji membranorvej

Rozp. Mirristra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.201'/ poz.2294).

Data sporządzenia sprawozdania: 1 ó.03.20 1 9 r.
Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak Ęlko w całości
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 4 egz, z czegó 3 otzyrnuje Zleceniodawca,
a l pozostaje w labomtoriutn.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu l4 dni od daty otrzymania sprawozdania z badali.
Opracował

Autoryzował

akceptoWalna pźez
konsumęnta i bez

akcenfnwnlnv
akceptowalny

nieorawidłowvch zmian
a,liceptowalna pzez
konsumenta i bez
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ó,5 _ 9,5
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PB/BC-46 wydanie 0l

Odczyn (pH) A

r.

WYNIK
BADAŃ

5

!nsPi/l
Zapach

jtk/l00 rnl

BADAŃ

PN-EN ]SO 6222:2004
Metoda płytkowa
PN_EN lSO 9308_1

* Zgodnie z wyrnaganiami

/ dostarczona w dniu: l 3.03.20 l 9 r.
Badania rozpoczęto: 13.03.2019 r.
Badania zakończono: 16.03.20l9
Kod prółlki: 1141
Numer prawy: LBC,9052.43.2018.EP

MętnośćA

itk/1 rnl

AE

o

wYNlK

Sprawozdanie z badari zawiera łyniki badań objęte zakresem akedytacji m AB 5 l 9; pźyznanym przez Polskie
Cerrtrum Akredlacji (znak,,A"), wyniki ob;ęte elastycznym zakesem akredytacji (znak,,AE") orz wyniki badali
nieakred5łowanych (bez znaku okeślającego akredytację).

przyjęcia: bęzzastrzężęn

BADANE PARAMETRY

po 72 h inkubacii

Eschęr"iclria coli

Dokument: Umowa z dnia i6.01.2018 r.
Metoda pobrania próbki: instrukcja WSSE Opole
powód pobrania: hannonogram
Stan próbki w chwili

w 22

Baktelie grupy coli AE
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C

Ogólna liczba nrikroorganizmów

METODY BADAN

7,6

,
tęmp.

2.500

158,2

pomiil! l4,2'c

,

(atrtoInatvczna kolrrpensacia wpływu tenrp, )

PN-ISO 6332: 2001/Ap1:
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PO/DL
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