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84320 / PEvidenčné číslo vzorky

Zákazník LozoRNo, spo/. s r' o., Hlavná 1, 90o 55 Lozorno, lČo: ąąaszląz

VeĘný vodovod v obci LozomoMiesto odberu

26.10.2020Dňa

Čas odberu 8:15

Pitná voda z veĘného vodovodu v obci Lozornooznačenie vzorky

Miesto odberu vodojem Lozorno, vzoľkovacÍ kohút na výtlačnom potrubĺ

manuálneSpôsob odberu

odberné zariadenie

bodováTyp vzorky

Objem / druh vzorky 0,15l/pitnávoda

lng. LopašovskýVzorku odobral

ostatní prítomnĺ

SIN EN ISO 5667-3, tma, chladSpósob konzervácie

Účel odberu Program odberu vzoriek na rok 2020

oblačno, t = 11'CPoveternostná situácia

Prietok y čase odberu - m3/h

voľný chlór, chlorečnanyPožadované stanovenia

Záznam o odovzdaní a prevzatí vzoriek do laboratoria

Dátum 26.10.2020

AquaLaB s. r. o., Na piesku 6, 821 05 BratislavaLaboratőrium

Skúšky vykonané na mieste - pri odbere vzoriek

Parameter / rozmer / sktiška vz. č.84320/P

Reakcia pH A

Teplota ocA
0,24Vol'ný chlor mg/l A

SkÚšku na mieste vykonal lng. Lopašovský

Použité metódy, vysvetlivky, poznámky: meranie koncentrácie
teptoty podľa sTN 757375 6PP 05) meranie hodnoty pH podľa S

voľného chloru podľa sIN EN lso 7393-2, (SPP 04),meranie
I^/ /so 1 o 523 (ŠPP 07), všetky uvedené vzoľky odovzdané /

prevzaté v neporušenom stave, skuška A_ akreditovaná, N _ neakreditovaná

x:,ľ::;;:Ir!W)
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SchváIil:Kontroloval: l ng. Miroslav Lopašovský

manažér kvaliý

Vypracoval: lng. Peter Kinder

2.11.2020

UPŻZaRNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku ! Kopĺrovať alebo inak reprodukovať len častĺ záznamu nie je dovolené !

Práce je možné reklamovať do 10 dnĺ od doručenia protokolu.
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Zákazník LozoRNo, spo/. s r. o., Hlavná 1, 9oo 55 Lozomo, lČo: łłaszląz

Evidenčné číslo vzorky 84320/P Dátum odberu 26.10.2020

Protokol o odbere/odobral 33220' odobral lng. Lopašovský, AquaLaB s' r. o. Dátum prijatia vzorky 26.10.2020

Miesto odberu Vodojem Lozomo,
vzorkovací kohút na výtlačnom potrubĺ Dátum začatia skúšok 26.10.2020

Matrica Pitná voda Dátum ukončenia skúšok 2.11.2020

Výsledky skúšok

Ukazovatel' Stanovená
hodnota

Legislatívny
Iimit Jednotka Typ skúšky Použitá metoda

Vol'ný chlór * 0,03 0,05 - 0,30 mg/l A sIN EN tSO 7393-2
(ŠPP 04)

chlorečnany 0,332 0,20 mg/l A (EX) W-OXY-ICL

poznámky:
ĺl]

KTJ

7/201

terénna\lysvetlivky, skúška, odberevykonaná pri skÚŠkaAvzoiek, A/akreditovaná, EXneakreditovaná,
akreditovanáextemá, u dodá vateľa, /isŕ metóda c.Aplikačný fy 81 1Hach-Lange, 2, Iistt21 Aplikačný Hach-Lange,fymetóda c. 81 ZP49, zomé pole kolóniemikroskopu, fuoriace jednotky, podľa vodadostupných nteleúdajov pitná

vodoupovrchovou aovplvynená upravovaná bolihIinĺkom, na miesteskušky vykonané odberu naa adrese laboratóriĺ,
limit MZ SR c. 24 7 z.z.

H odn oten i e : Stanovené hodnoty u kazovatetbv nevyh ov ui Ĺt legisl atívnym poži adav kám
v parametri chlorečnany.
Vzorku analyzoval lng. Lopašovský, ALS Czech Repubtic, s.r.o.

Dátu m vystavenia protokolu 2.11.2020

Vypracoval: lng. Peter Kinder Kontroloval: lng. Miroslav Lopašovský

manažér kvaliý

Schválil: lng. Peter Kinder
vedúci laboratória

ffiäęH**k

UPozoRNENlE Výsledky sú ptatné ten pre uvedenú vzorku ! Kopĺrovať alebo inak reprodukovať 1en časti záznamu nie je dovolené !
Práce je možné reklamovať do 10 dnĺ od doručenia protokolu.
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