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HLUK

VIBRACE

OSVĚTLENÍ

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY

PRAŠNOST

CHEMICKÉ ŠKODLIVINY

KATEGORIZACE PRACÍ

KONZULTAČNÍ ČINNOST



Čím se zabýváme

•  měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí

•  kategorizace prací

•  konzultace, odborná stanoviska a posudky

•  hlukové studie

•  jednání s hygienickými stanicemi

•  odběr chemických škodlivin v pracovním a mimopracovním 

prostředí

•  odběr prašnosti v pracovním a mimopracovním prostředí

•  odběr azbestových a minerálních vláken v pracovním 

a mimopracovním prostředí

•  měření mikroklimatických podmínek v pracovním 

a mimopracovním prostředí

•  měření umělého osvětlení

•  měření denního osvětlení

•  návrhy osvětlovacích soustav, výpočty denního osvětlení

•  měření vibrací přenášených na ruce

•  měření celotělových vibrací

•  měření vibrací v budovách

Kdo jsme

AISE, s.r.o., je významným partnerem v oblasti efektivního využívání 
energií, komplexního energetického servisu a automatizace 
průmyslových energetik.

Akreditovaná Zkušební laboratoř působící v Ústí nad Labem přináší 
pro zákazníky společnosti rozšíření služeb o hygienická měření, 
odběry a odborné posudky v oblasti fyzikálních a chemických faktorů 
pracovního i mimopracovního prostředí.

•  požadavky jsou zpracovány dle platných právních předpisů, metodických návodů a platných technických norem,

•  Zkušební laboratoř Ústí nad Labem provádí měření a odběry v rozsahu akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Naše technika

•  hlukoměry I. třídy SVANTEK 979 

•  mikrofony G.R.A.S. 40E AE

•  kalibrátory hluku SV 35A

•  moderní počítačové a softwarové vybavení

•  sorpční trubičky SKC

•  pasivní dozimetry Radiello

•  membránové filtry

•  čerpadla AIRCHEK TOUCH 220-5000 TC

•  čerpadla AIRCHEK XR5000 210-5000

•  průtokoměr DEFENDER 510M

•  semikvantitativní analytické váhy Sartorius CPA 22 5D-OCE

•  multifunkční přístroj TESTO T435-2 sady kulových teploměrů 

Vernon-Jokl 

•  termohygrobarometry COMET D4130

•  luxmetry GOSSEN Mavolux 5032B

•  šesti kanálový analyzátor vibrací SVANTEK SV 106A včetně 

snímačů celotělových vibrací SV 38V, vibrací přenášených 

na ruce SV 150 a vibrací budov SV 84 

•  kalibrátor vibrací SV 111


