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J EMPLA AG spol. s r.o.

1. ÚvonxÍ čÁsr
Cílem měření bylo Zjištění skutečnj'ch koncentrací ozonu uvolňujícího se

z kombinované čističky vzduchu s ionizátorem Ionic_CARE TRITON X6 v prostoru obýných
místností rodinného domu. Měření bylo pror'edeno r'rozsahu dle objednávky.

1.1. POPB PRACOVIŠTĚ

Předmětem měření byla kombinor'aná čistička r'zduchu s generátorem záryomých iontů
Ionic-CARE TRITON Xó (max. příkon 12 \\-). která se dle objednavatele používá jako
ionizaění ěistič a osvěžovač vzduchu. Přístroj má tři nastavení Lo (nízký ýkon), MED (střední
výkon) a HI (plný výkon). Jednotlivé rýkon1' jsou doporučené na zžl<Iadě velikosti místnosti
amiry znečištění ovzduší prachem. Měření probíhalo i'obýných místnostech rodinného domu
- obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, dětsk'v'pokoj.

obývací pokoj skuchyní a jídelnou - jedná se o prostor v1. NP domu, tozměry
9,4 x 4,9 m, ýklenek jídelny 3,2 x 0'8 m. rÝŠka stropu 2,5 m. Podlaha v místnosti je pokrýá
dlaŽbou, stěny jsou opatřeny ýmalbou' V obl'odoých stěnách jsou instalovaná dřevěná
otevíratelná okna' Z obývacího pokoje r'edou jedny dveře do venkovního prostoru na terasu.
Místnost je vybavena nábykem _ sedačka. stolek. skříňky, kuchyňská linka, jídelní stůl a židle
(včetně elektrospotřebičů). V místnosti je několik Žirých květin v květináčích.

Dětslql pokoj - místnost ve 2.NP. rozrrrěry- 4-9 x 3,4 m' ýška stropu v nezkosené části
2,4 m. V části pokoje je strop zkosený a jsou r'něm instalována střešní otevíratelná okna.
Podlaha je pokryta vinylovou podlahovou krytinou. Stěny jsou opatřeny ýmalbou. Místnost je
lybavena nábýkem - postel, skříně, psací stul s PC, Židle . Z pokoje vedou jedny dveře na
balkón'

Čistiot<y vzduchu byly umístěny r'e r'olném prostoru místnosti na stoliěce. V ob1iruacím
pokoji byla umístěna čistička vzduchu se sériorj m číslem 22004376 a byla spuštěna na střední
výkon (MED). V dětském pokoji byla umístěna čistička vzduchu se sériovým číslem 22004377
a byla spuštěna nanízký výkon (Lo). obě čističk1' byly spuštěny v 8:00. od spuštění čističek
i v pruběhu měření nebylo větráno. obytné míStnosti byly používány standardním způsobem.

1.2. PoUŽrcÉ uDBĚRY VZuRKŮ A yTANqVENÍ ŠroouvtN

Měření bylo provedeno dle Nařízení l.lády č' 36112001 Sb. ze dne 12. 12.2007, kteým
se stanoví podmínky ochrany zďraví při práci. r'e znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 1: Použité vzorkovací postupy

Pořadově
číslo

Přesný núzev zkušebního
oostuou/metodv

Ide ntifikac e zkuše b níh o p o stap u/meto ďy

9
odběr vzorků pro stanovení plynů a
par

soP vz 09 (csN EN 482+A1, CSN EN
689, Naří"fní vlády č.36112001 sb,
příl. č. 3. CSN EN ISo 16000-1)
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HOGNER s.r.o.
A - 3s412021

Tabulka č. 2: Použité zkouškv

+ EMPLA AG spol. s r.o.

Vysvětlivky:
SoP - standardní operační postup
Před názvem zkoušky je uvedeno její pořadol'é číslo r' Příloze osvědčení o akreditaci.

1.2.1. Stanovení ozonu (SoP VZ 09, soP E 16)

odběr vzorků škodlivin byl proveden pomocí osobní odběrové aparatury na ťůtr ze
skelných vláken impregnovaný roztokem dusitanu sodného. Při záchytu přítomný ozon oxiduje
dusitan na dusičnan, kteý je vzápětí stanor'en pomocí spektrofotometrické metody.

Stacionární odběr
odběr vzorků byl proveden za rr'uŽití odběrol'é aparatury GilAir PLUS firmy Gilian

ve vzdálenosti 50 Ílm Ve středu proudu 11cházejícího z přístroje. Kalibrace odběrové aparatury
před a po měření byla provedena digitálním prutokoměrem TSI 4146 SAtr.

1.2.2. Stanovení a odběry provedené subdodavatelem
:,,Ladna.

1.3. nrĚŘnNÍ rttuaTICKÝCH A ^|ÍIKRuKLIMATICKÝcu popptÍtvBr

Teplota a rychlost větru (proudění) br Ia měřena přístrojem Testo 425, relativní vlhkost
přístrojem Testo 435-2, barometrický tlak barometrem'

1.3.1. Klimatické podmínky

Tabulka č.3

Doba
merenr

Teplota
[ "CJ

Rychlost
větru
[m/sl

llhkost
vzduchu

t%l

Tlak vzduchu
IPa]

oblačnost

gls 20,5 0,1 - 1.3 Ri 5 98 890 zataŽeno

7200 ))1 0,2 - r.9 76,0 98 950 zataženo

1,3.2. Mikroklimatické podmínkj,

Tabulka č.4

Pořadové
číslo

Přesný ndzev zkušebního
nostunu/metodv

Ide nrtfikace zkušebního postupu/metody

r26
Stanovení ozonu
soektrofotometrickv

SoP E 1ó (oSHA ID _2I4)

Místo měření
Doba

merent

Teplota
vzduchu

t,CI

Whkost
Rn
t%l

Rychlost proudění
Imh]

obývací pokoj (I.NP)
gs0 2s.0 67,5 0,04

1 130 25.2 68,7 0,05

Dětský pokoj (2.NP)
900 25.8 63,6 0,03

7135 25.7 64,5 0,03
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1.4. PoUŽruÉ pŘ'Ísrnorc A r'I'B.4lT\-Í

Tabulka č.5

přístroi výrobce
osobní odběrové čerpadlo model Gil_\ir PLL S Gilian. USA
disitální multifunkční přístroi Testo -t35-] Testo. SRN
termická sonda oroudění Testo Testo. SRN
disitální multifunkční ořístroi Testo -l]5 Testo. SRN
barometr GPB 3300 GREISINGER . SRN
disitální orutokoměr TSI4146 S \ TSI. USA

2. SPECIALNI CAST

2.1. PRoVoZ v oonr uĚŘrn'Í

odběr vzorků škodlivin byl pror'eden dne 25. 6. 2021 v době od 842 do 1 149 hodin.

2.1.1. odběry vzorků

Na základě požadavků objednar-atele b1'11' realizoviny odběry vzorků na odběrových
místech:

1. stacionární odběr - obývací pokoj s kuch1-ní a jídelnou (1.NP) 3+z _ 11+s

škodliviny:

Stacionámí odběr probíhal ve ri'šce 84 cm po celou dobu měření. Měření bylo
provedeno ve vzdálenosti 50 mm ve středu proudu rychéuejícího z přístroje (s.č. 22004376).
Vzorek byl odebírán jako průměmý.

2. stacionární odběr - Dětský pokoj (2.\P) 847 _ 1749

škodliviny:

Stacionární odběr probíhal ve rýšce 91 cm po celou dobu měření. Měření bylo
provedeno ve vzdálenosti 50 mm ve středu proudu *rycházejiciho z přístroje (s.č. 22004377).
Vzorek byl odebírán jako pruměnrý.

Pozn.: Umístění odběrových míst - viz fotodokumentace.
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2.2. FOTODOKUMENTACE

EMPLA AG spol. s r.o.

Obrázek č. 1: Stacionární odběr č. 1



T

T

T

T

t
;

T

;

a
)

I
;

;

I
f
t
L

T
T
t
I
Ir

HÓGNER s.r.o.
A- 3s41202r

2.3. rnÍstrnrv rurŘzNÍ

2.3.1. Naměřené koncentrace

Tabulka č. 6: Naměřené koncentrace

EMPLA AG spol. s r.o.

Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce Č. ó platí pro podmínky měření.
* zdroj: vnitřní protokol o zkoušce č. 3868 ] 1.

2.3.2. Přepočtené koncentrace

Tabulka č. 7: Přepočtená koncentrace

2.3.3. Kombinovanti rozšířentÍ nejistota měření a mez stanovitelnosti

Tabulka č. 8

Uvedená nejistota je nejistota stanovení rljádřená r' souladu s dokumentem EA 4102 na

hladině ýznamnosti U : 95 oÁ pro koeficient rozŠíření k:2'

KONEC PROTOKOLU

odběrové místo č. Škodlivi*
Cas

[minJ

Zachycené
mnořsÍví

*fmsl
objem prosáté
vahušiny [m3J

Koncentrace
škodlivin
[mg /msJ

1. obývacípokoj ozon 183 0.00023 0,0915 0,0025

2. Dětský pokoj ozon 182 o.ooozq 0,0919 0,0081

oďběrové místo č. Škodlivioo
Přepočtend
koncentrace

škodlivin [mg/m3]

1. obývací pokoj ozon 0,0026

2. Dětský pokoj ozon 0,0085

Hodnoty koncentrací uvedené v tabulce č' 7 platí pro normální podmínky: 101,3 kPa, 20 oC.

Lútka
Mez stanovitelnosti

[mýv-uJ

Kombinovand rozšířena
nejistota

t%1

ozon 0.0001 9 31,5
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HÓGNER s.r.o.
Posouzení k protokolu č. A - 35412021

EMPLA AG spol. s r.o.

PoRoVNÁNí runruĚŘrNÝcH HoDNoT
s PLATNÝM| LlMlTY

Výsledky měření viz Protokol o zloušce Č. A' - 35412021 měření chemických

škodlivin. Podle mezinárodní norm1' IEC 6rl-135-]-65:2002 nesmí koncentrace ozonu

v proudu vzduchu ve vzdálenosti 50 mm od pristroje přesáhnout hodnotu 0'05 ppm.

Koncentrace ozonu v proudu vzduchu nebr la překročena'
V české legislaíivě jsou uvedenr limin pro ozon v Nařízení vlády č. 36112007 Sb.,

kteým se stanoví podmínky ochranr zdrar i pň práci, ve znění pozdějších předpisů:

pro osmihodinovou éxpozici 0,1 mg mj .t t_t.r-r5 ppm. a r'e lyhlášce č. 612003 Sb., kterou se

stanoví hygienické limity chemickjch. ňzikalních a biologických ukazatelů pro vnitřní

prostředí pobytolych místností někten ch star-eb: limitní hodinová koncentrace

100 pým3 - 0'1 mg/ m3.

Tabulka č.2: Naměřené a limitní hodnoh

Tabulka č. 1

odběrové místo č. Přktroj

1. obývacípokoj Ionic-CARE TRITO\ -\ó - sérior'é číslo 22004376 (ýkon MED)

2, Dětský pokoj Ionic-CARE TRITO\ \ó - serior'é číslo 22004377 (ýkon Lo)

odběrové
místo č.

Škodlirinn
Přepočtená
koncentrace

[mg/nt3]

Přepočtená
koncentrace

[ppm]

Limitní hodnota dle
normy IEC

60335-2-65:2002
[ppml

1. ozon 0,0016 0,0013 < 0,05

) ozon 0,0085 0,0043 < 0,05


