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Nazwa i adres  
 
 

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 

LABORATORIUM WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH 

ul. Kłobucka 23A 

02-699 Warszawa  

 
 
 

Kod identyfikacji 
dziedziny/przedmiotu 

badań 
Dziedzina/przedmiot badań: 

E/6; E/14 

 
F/6; F/7; F/13; F/14 

 

J/6; J/7; J13; J/14 

 
N/6; N/7; N/13; N/14 

Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i 
elektronicznego, Wyposażenia medycznego 

Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, 
telekomunikacyjnego i elektronicznego, maszyn, wyposażenia medycznego 

Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, 
maszyn, wyposażenia medycznego 

Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i 
elektronicznego, maszyn, wyposażenia medycznego 
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Laboratorium Wyrobów Elektrycznych 

ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa 

Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Urządzenia systemów alarmowych 
pożarowych, włamaniowych 

Odporność na pola elektromagnetyczne 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 50130-4:2012 

Przemysłowe, medyczne  
i naukowe (PMN) urządzenia o 
częstotliwości radiowej 
 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(30 – 1000) MHz 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 55011:2016-05 

Elektryczne przyrządy 
powszechnego użytku, narzędzia 
elektryczne i podobne urządzenia 

PN-EN 55014-1:2012 
 

Odporność na zaburzenia 
elektromagnetyczne 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 55014-2:2015-06 
 

Elektryczne urządzenia 
oświetleniowe i urządzenia 
podobne 
 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,09 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,09 – 1000) MHz 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 55015:2013-10+A1:2015-08 

Urządzenia informatyczne  
i techniki biurowej 

Emisja napięć zaburzeń przewodzonych 
(0,09-30) MHz  
Emisja zaburzeń promieniowanych  
(30 – 1000) MHz 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 55022:2011+AC:2011 
 
 
 

PN-EN 50561-1:2013-12 

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 55024:2011+A1:2015-08 

Elektryczny sprzęt medyczny 
 
 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,09 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,09 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Migotanie światła i wahania napięcia 

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 60601-1-2:2007+AC:2010 
 
PN-EN 60601-1-2:2015-11  
z wyłączeniem 8.10 

 

Automatyczne regulatory 
elektryczne do użytku domowego i 
podobnego 
 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,09 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,09 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Migotanie światła i wahania napięcia 

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 60730-1:2012 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne o prądzie fazowym 
mniejszym lub równym 16A 
przeznaczonych do podłączenia 
do publicznej sieci zasilającej 

Składowe harmoniczne prądu 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-3-2:2014-10 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne o prądzie fazowym 
mniejszym lub równym 16A 
przeznaczonych do podłączenia 
do publicznej sieci zasilającej 

Wahania napięcia i migotania światła 
Metoda: bezpośrednia 
 

PN-EN 61000-3-3:2013-10 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne, systemy mogące 
podlegać wyładowaniom 
elektrostatycznym 

Odporność na wyładowania 
elektrostatyczne 
Od -8kV do +8kV 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-2:2011 
 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne mogące podlegać 
narażeniu na promieniowane pole 
elektromagnetyczne 

Odporność na pole elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej 
Od 80MHz do 3GHz 
do 10V/m  
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008 
+IS1:2009+A2:2011 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne, systemy mogące 
podlegać narażeniom na serie 
szybkich impulsów przejściowych 

Odporność na serie szybkich elektrycznych 
stanów przejściowych 
Od -4kV do +4kV 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-4:2013-05 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne, którego linie 
zasilające i połączeniowe są 
narażone na działanie dużej 
energii 

Odporność na udary napięciowe 
Od -4kV do +4kV 
Metoda: bezpośrednia 
 

PN-EN 61000-4-5:2014-10 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne posiadające 
przynajmniej jeden przewód  
zasilania sieciowego, linii 
sygnałowej lub uziemienia 

Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola  
 o częstotliwości radiowej 
Od 150kHz do 230MHz 
Do 10V 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-6:2014-04 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne, których działanie 
może być zakłócone działaniem 
pola magnetycznego o 
częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 

Odporność na pole magnetyczne  
o częstotliwości sieci 
Do 40A/m 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-8:2010 
 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne dołączone do sieci 
niskiego napięcia 

Odporność na zapady, krótkie przerwy i 
zmiany napięcia 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-4-11:2007 
 
 

Elektryczny sprzęt do użytku 
domowego i podobnego o prądzie 
fazowym mniejszym lub równym 
16A przeznaczonych do 
podłączenia do publicznej sieci 
zasilającej 

Odporność na zaburzenia małej 
częstotliwości do 2kHz 

PN-EN 61000-4-13:2007 
+A1:2010+A2:2016-05 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne przeznaczone do 
użytku w środowisku 
mieszkalnym, handlowym i lekko 
uprzemysłowionym 

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 
Metoda: bezpośrednia 

 

 

 

 

 

PN-EN 61000-6-1:2008   
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne przeznaczone do 
użytku w środowisku 
przemysłowym 

PN-EN 61000-6-2:2008 
+Ap1:2009P+Ap2:2009P 
 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne przeznaczone do 
użytku w środowisku 
mieszkalnym, handlowym i lekko 
uprzemysłowionym 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(30 – 1000) MHz 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012 

Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne przeznaczone do 
użytku w środowisku 
przemysłowym 

PN-EN 61000-6-4:2008+A1:2012 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Zasilacze niskonapięciowe o 
wyjściu stałoprądowym  

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,15 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Wahania napięcia i migotanie światła 

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 
 

PN-EN 61204-3:2006 
 

 Wyposażenie elektryczne do 
pomiarów, sterowania i użytku  
w laboratoriach 

PN-EN 61326-1:2013-06 

 

Czułe wyposażenie badawcze  
i pomiarowe do zastosowań w 
środowiskach niechronionych pod 
względem EMC 

PN-EN 61326-2-1:2013-07 

 
 

Przenośne wyposażenie 
badawcze, pomiarowe 
i monitorujące do zastosowań 
w niskonapięciowych systemach 
rozdzielczych 

PN-EN 61326-2-2:2013-07 

 
 
 

Przetworniki ze zintegrowanym lub 
oddalonym dopasowaniem 
sygnałów 

PN-EN 61326-2-3:2013-06 

 
 

Urządzenia do monitorowania 
stanu izolacji w sieciach wg IEC 
61557-8  
i urządzenia do lokalizacji 
uszkodzenia izolacji w sieciach wg 
IEC 61557-9 

PN-EN 61326-2-4:2013-06 

 
 
 

Urządzenia  obiektowe z  
interfejsami według profilu 
komunikacyjnego Grupa 3 Profil 
3/2  

PN-EN 61326-2-5:2013-07 

 
 

Wyposażenie medyczne do 
diagnostyki in-vitro (IVD) 

PN-EN 61326-2-6:2013-08 

 

Lampy, osprzęt pomocniczy i 
oprawy oświetleniowe, 
przewidzianego do zasilania z sieci 
niskiego napięcia lub z 
akumulatorów 

Odporność na pola elektromagnetyczne 
Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 61547:2009 
 

Bezprzewodowe systemy zasilania 
(UPS) 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,15 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Wahania napięcia i migotanie światła  

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 

PN-EN 62040-2:2008 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Urządzenia radiowe bliskiego 
zasięgu (SRD) 
w zakresie częstotliwości od 25 
MHz do 1 000 MHz z poziomami 
mocy do 500 mW. 
 
 
 

Efektywność mocy promieniowanej 
Moc nośnej sygnału (przewodzonej) 
Odpowiedź nadajnika na modulację 
częstotliwości 
Głębokość modulacji 
Moc sąsiedniego kanału 
Zakres modulacji szerokości pasma dla 
sprzętu szerokopasmowego (>25kHz) 
Emisja pasożytnicza 
Stabilność częstotliwości przy obniżonym 
napięciu 
Cykl roboczy 
Błąd częstotliwości 
Dryft częstotliwości 
Odchyłka częstotliwości 
 
Wszystkie powyższe metody 
pomiarów w zakresie 9kHz-26GHz 
Metoda: bezpośrednia 

PN-ETSI EN 300 220-1 V2.3.1:2010 
 
PN-ETSI EN 300 220-1 
V2.4.1:2013-02 
 
 
 

PN-ETSI EN 300 220-2 V2.3.1:2010 
 
PN-ETSI EN 300 220-2 
V2.4.1:2013-02 
 
 

PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2004 
 
 
 
 

Urządzenie transmisji danych  Efektywność mocy promieniowanej 
Moc nośnej sygnału (przewodzonej) 
Zakres częstotliwości 
Głębokość modulacji 
Emisja pasożytnicza 
 
Wszystkie powyższe metody 
pomiarów w zakresie 9kHz-26GHz 
Metoda: bezpośrednia 

PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007  
 
PN-ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015-
08  
 
 
 

Urządzenia radiowe pracujące w 
zakresie częstotliwości od 9 kHz 
do 25 MHz i systemy z pętlą 
indukcyjną pracujące w zakresie 
częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz  
Urządzenia radiowe bliskiego 
zasięgu (SRD) i urządzeń z pętlą 
indukcyjną, w tym sprzętu 
przeznaczonego do identyfikacji 
radiowej (RFID) 
 

Poziomy wyjściowe sygnału nośnej  
 nadajnika 
Dozwolony przedział częstotliwości  
dla zakresu modulacji częstotliwości 
Emisja pasożytnicza 
Cykl roboczy 
Selektywność sąsiedniego kanału – 
w paśmie 
Blokowanie lub zmniejszenie czułości 
 
Wszystkie powyższe metody pomiarów w 
zakresie 9kHz-26GHz 
Metoda: bezpośrednia 

PN-ETSI EN 300 330-2 V1.5.1:2010 
 
PN-ETSI EN 300 330-2 
V1.6.1:2015-09 
 

PN-ETSI EN 300 330-1 V1.7.1:2010 
 

Urządzenia sieci 
telekomunikacyjnej nie radiowych 
w tym urządzeń komutacyjnych, 
urządzeń transmisyjnych  

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,15 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Wahania napięcia i migotanie światła  

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 

PN-ETSI EN 300 386 v.1.5.1:2011 
 
PN-ETSI EN 300 386 v.1.6.1:2013-
05 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Sprzęt radiowy i pomocniczy 
Ogólne wymagania techniczne 

Emisja i odporność na pola 
elektromagnetyczne widma radiowego 
(ERM) 
Metoda: bezpośrednia 

PN-ETSI 301 489-1 v.1.8.1:2008 
PN-ETSI 301 489-1 v.1.9.2:2012 
 

 

Sprzęt radiowy i pomocniczy:  
szczególne wymagania dla 
urządzeń krótkiego zasięgu 

Emisja zaburzeń przewodzonych 
(0,15 – 30) MHz 
Emisja zaburzeń promieniowanych 
(0,15 – 1000) MHz 
Emisja harmonicznych prądu 

Wahania napięcia i migotanie światła  

Odporność na zaburzenia radioelektryczne 

Metoda: bezpośrednia 
 

PN-ETSI 301 489-3 v.1.4.1:2006 
 

PN-ETSI 301 489-3 v.1.6.1:2014-03 
 

Sprzęt radiowy i pomocniczy: 
szczególne wymagania dla sprzętu  
przenośnego i jego sprzętu  
pomocniczego 

PN-ETSI 301 489-7 v.1.3.1:2006 
 
 
 
 
 

Sprzęt radiowy i pomocniczy:  
szczególne wymagania dla 
systemów transmisji 
szerokopasmowej  

PN-ETSI 301 489-17 v.1.3.1:2008 
PN-ETSI 301 489-17 v.2.1.1:2011 
PN-ETSI 301 489-17 v.2.2.1:2013-
05 

Zasilacze zewnętrzne do telefonów 
ruchomych współpracujących z 
cyfrowym, ruchomym i 
przenośnym terminalem 
radiokomunikacyjnym sieci 
komórkowej i wyposażonego we 
wtyk typu USB zdefiniowany w 
dokumencie M/455 

PN-ETSI EN 301 489-34 
V1.1.1:2011 
 
PN-ETSI EN 301 489-34 
V1.4.1:2014-02 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Elektroniczne urządzenia foniczne, 
wizyjne i podobne 
- urządzenia odbiorcze 
i wzmacniacze fonii/lub wizji 
- projektory wizyjne 
- kamery i monitory wizyjne 
- gry wizyjne  
- gry elektroniczne 
- odtwarzacze płyt 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
Trwałość oznaczeń  
Metoda: próba trwałości oznakowania, 
benzyną lakową, wodą 
Wymiary otworów chroniących przed 
porażeniem 
Metoda: badanie za pomocą próbników 
Pobór mocy, prądu 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18 kW , do 50 A 
Odporność termiczna obudowy  
i podzespołów 
Pomiary temperatur w zakresie  

(20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
 
Izolacja obudowy 
Metoda: pomiary prądu dotykowego do 3,5 
mA  
Próba wytrzymałości elektrycznej do 6kV  
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba wytrzymałości na wilgoć  
Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym po nawilgacaniu i 
obryzgiwaniu 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
i wytrzymałości elektrycznej izolacji do 6 kV 
Odporność na przeciążenia 
Metoda: spowodowanie przeciążenia  
w urządzeniu 
Odporność na pracę w warunkach 
nienormalnych 
Metoda: zwarcia elementów w urządzeniu 
Wytrzymałość na przewracanie 
Metoda: próba stateczności przy kącie 
pochylenia do 45° 

Odporność na uderzenia 
Metoda: próba  młotkiem sprężynowym 
(próba Eh do 2J) 
Poprawność wykonania konstrukcji 
Metoda: próba rozciągania do 100 N 
Ostrość krawędzi 
Metoda: Badanie za pomocą próbników 

 

PN-EN 60065:2015-08 
 

Elektryczny sprzęt do użytku 
domowego i podobnego 

PN-EN 60335-1:2004+A1:2005       
+A12:2008+Ap1:2005+Ap2:2006  
+A2:2008+A13:2009+A14:2010  
+AC2011 
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014-10 

Odkurzacze i przyrządy 
czyszczące zasysające wodę, z  
wyłączeniem wyposażonych w 
węże zawierające przewody 
elektryczne 

PN-EN 60335-2-2:2010 
+A11:2013-05+A1:2013-05 

Żelazka PN-EN 60335-2-3:2016-03 
 

Wirówki do bielizny PN-EN 60335-2-4:2010 
 

Zmywarki do naczyń PN-EN 60335-2-5:2005+A2:2009 
+A11:2009  

Kuchnie, kuchenki i piekarniki PN-EN 60335-2-6:2015-05 

Pralki PN-EN 60335-2-7:2010+A1:2013 

Golarki, maszynki do strzyżenia 
włosów i podobne przyrządy 

PN-EN 60335-2-8:2015-
12+A1:2016-04 

Opiekacze, prodiże i podobne 
przyrządy 

PN-EN 60335-2-9: 2007+A12:2008 
+A13:2011+AC:2011 

Froterki PN-EN 60335-2-10:2004+A1:2008 

Suszarki bębnowe PN-EN 60335-2-11:2010+A11:2012 

Tace grzejne PN-EN 60335-2-12:2004+ A1:2008 

Frytkownice i patelnie PN-EN 60335-2-13:2010+A11:2012 

Maszyny kuchenne z wył. 
maszynek do lodów 

PN-EN 60335-2-14:2009+A1:2009 
+A11:2012+A12:2016-03 

Naczynia do gotowania cieczy  
i potraw 

PN-EN 60335-2-15:2016-04  

Młynki podzlewozmywakowe PN-EN 60335-2-16:2004+ A1:2008 
+A2:2012 

Akumulacyjne ogrzewacze wody PN-EN 60335-2-21:2006+A2:2009 

Przyrządy do pielęgnacji włosów i 
skóry 

PN-EN 60335-2-23: 2006                 
+Ap1:2007 +A1:2008+A11:2010 
+A2:2015-03 

Chłodziarki, zamrażarki i 
wytwornice lodu 

PN-EN 60335-2-24:2010 

Maszyny do szycia PN-EN 60335-2-28:2004+A1:2008 

Ładowarki akumulatorów PN-EN 60335-2-29:2005+A2:2010 

Ogrzewacze nieakumulacyjne 
pomieszczeń 

PN-EN 60335-2-30:2010 
+AC:2010+A11:2012 

Okapy nadkuchenne PN-EN 60335-2-31:2015-02 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Przyrządy do masażu nasadkowe, 
pasowe oraz stopy siedzącej 

Wytrzymałość połączeń gwintowych 
Metoda: dokręcanie momentem  
(0,2 – 2,5) Nm 
Masa 
Pomiar bezpośredni 
Zakres: (0,1 - 150) kg 
Ochrona przewodów wewnętrznych 
Metoda: próba napięciem 2000V 
Rodzaj parametrów podzespołów 
Metoda: pomiary i obserwacje 
Ochrona przewodów zewnętrznych 
Metoda: pomiar rezystancji 

Zakres: (0 – 0,2)  

 
Odporność na wysoką temperaturę  
i żar 
Metoda: próba wciskania kulki, 
badanie, płomieniem igłowym, badanie 
rozżarzonym drutem  
Odporność materiału izolacyjnego na 
prądy pełzające 
Metoda: pomiar bezpośredni  
Zakres: (100 – 600) V 

 

 

PN-EN 60335-2-32:2009+A2:2015-03 

Przepływowe ogrzewacze wody PN-EN 60335-2-35:2016-03  
Trzony kuchenne, piekarniki, płyty 
kuchenne i płyty grzejne dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-36:2009+A11:2012 

Frytkownice dla zakładów 
zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-37:2009+A11:2012 
+A12:2016-05 

Grille jedno-, dwupłytowe dla 
zakładów zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-38:2009 

Patelnie dla zakładów zbiorowego 
żywienia 

PN-EN 60335-2-39:2009 

Pompy ciepła, klimatyzatory, 
odwilżacze 
 

PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 
+A12:2005+A1:2006+AC:2006 
+A2:2009+AC:2010+A13:2012 

Pompy do cieczy o temperaturze 

  35 C 
PN-EN 60335-2-41:2005+A2:2010 

Suszarki do ubrań i ręczników PN-EN 60335-2-43:2005+ A1:2006 + 
A2:2009 

Narzędzia grzejne w tym lutownice PN-EN 60335-2-
45:2007+A1:2008+A2:2012 

Kotły warzelne dla zakładów 
zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-47:2009+A11:2012 

Grille i opiekacze dla zakładów 
zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-48:2009+A11:2012 

Szafy podgrzewacze dla zakładów 
zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-49:2009+A11:2012 

Bemary dla zakładów zbiorowego 
żywienia 

PN-EN 60335-2-50:2010 

Stacjonarne  pompy cyrkulacyjne do 
instalacji c.o. 

PN-EN 60335-2-51:2005+A1:2008 
+A2:2012 

Przyrządy do higieny jamy ustnej PN-EN 60335-2-52:2004+A1:2008 
+A11:2010 

Przyrządy grzejne do saun PN-EN 60335-2-53:2012 
Urządzenia czyszczące powierzchnie 
ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 60355-2-
54:2009+A11:2012+A1:2015-11 

Elektryczne przyrządy stosowane 
w akwariach i basenach ogrodowych 

PN-EN 60335-2-55:2008+A1:2008 

Urządzenia  owadobójcze PN-EN 60335-2-59:2007+A2:2010 
Urządzenia do kąpieli z wirem 
wodnym 

PN-EN 60335-2-60:2004+ A1:2005 
+A2:2009+A11:2010+ A12:2010 

Akumulacyjne ogrzewacze 
pomieszczeń 

PN-EN 60335-2-61:2008+A2:2009 

Wyparzacze elektryczne dla 
zakładów żywienia zbiorowego 

PN-EN 60335-2-62:2011 

Maszyny kuchenne dla zakładów 
zbiorowego żywienia 

PN-EN 60335-2-64:2002                  
+A1:2005+AC:2008 

Urządzenia do oczyszczania 
powietrza 

PN-EN 60335-2-65:2004 +A1:2008 
+A11:2012 

Mocowane grzałki nurkowe PN-EN 60335-2-73:2008+A2:2010 
Przenośne grzałki nurkowe PN-EN 60335-2-74:2008+A2:2010 
Komercyjne urządzenia 
dystrybuujące i automaty 
sprzedające 

PN-EN 60335-2-75:2005 
+A1:2005+A2:2009+A11:2006+A12:20
10 

Elektryczne opiekacze ogrodowe PN-EN 60335-2-78:2004+A1:2008 
Wentylatory PN-EN 60335-2-80:2007+A2:2009 
Komercyjne urządzenia chłodnicze PN-EN 60335-2-89:2010+A1:2016-04 

Nawilżacze powietrza PN-EN 60335-2-98:2009+A2:2009 
Wielofunkcyjne kabiny prysznicowe PN-EN 60335-2-105:2010 

+A1:2008+A11:2010 
              Wersja strony: A 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Medyczne urządzenia elektryczne 
 
 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
 

Trwałość oznaczeń  
Metoda: Próba trwałości oznakowania,  
alkohol, woda 
Separacja  
Metoda: Sprawdzenie separacji  
części aplikacyjnych 
Pobór mocy, prądu 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18 kW , do 50 A 
Odporność termiczna obudowy  
i podzespołów 

Pomiary temperatur w zakresie (20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Odporność elektryczna obudowy 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6 kV  
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6 kV 
Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym  
Metoda: pomiary prądu dotykowego, 
uziomowego  
Wytrzymałość na przewracanie 
Metoda: próba stateczności przy kącie 
pochylenia do 45° 

Odporność na uderzenia 
Metoda: próba  spadającą kulką 500g 
Poprawność wykonania konstrukcji 
Metoda: próba rozciągania do 100 N 
Ostrość krawędzi 
Metoda: Badanie za pomocą próbników 
Ochrona przewodów wewnętrznych 
Metoda: próba napięciem 2000V 
Rodzaj parametrów podzespołów 
Metoda: pomiary i obserwacje 
Ochrona przewodów zewnętrznych 
Metoda Pomiar rezystancji 

Zakres: (0–0,2)  
Odporność obudowy na wysoką 
temperaturę 
Metoda: Próba wciskania kulki, palności 

PN-EN 60601-1:2011+A11:2011 

+A1:2014-02+A12:2014-12 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Urządzenia techniki 
informatycznej: 
-maszyny liczące 
-komputery osobiste 
- plotery 
- drukarki 
- skanery 
- dziurkacze 
- urządzenia telefaksowe 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
 

Trwałość oznaczeń  
Metoda: Próba trwałości oznakowania,  
benzyną lakową, wodą 
Wymiary otworów chroniących przed 
porażeniem do 100mm 
Metoda: badanie za pomocą próbników 
Pobór mocy 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18kW, do 50A 
Odporność termiczna obudowy  
i podzespołów 

Pomiary temperatur w zakresie (20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Izolacja obudowy 
Metoda: pomiary prądu dotykowego do 
3,5mA  
Wytrzymałość elektryczna 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6kV  
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba wytrzymałości na wilgoć i 
próba wytrzymałości elektrycznej do 6kV 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
i wytrzymałości elektrycznej izolacji do 6kV 
Odporność na pracę w warunkach 
nienormalnych 
Metoda: zwarcia elementów  
w urządzeniu 
Wytrzymałość na przewracanie 
Metoda: próba stateczności przy kącie 
pochylenia do 45° 

Odporność na uderzenia 
Metoda: próba młotkiem sprężynowym 
(próba Eh do 1J) 
Poprawność wykonania konstrukcji 
Metoda: próba rozciągania do 100N 
Ostrość krawędzi 
Metoda: Badanie za pomocą próbników 
Wytrzymałość połączeń gwintowych 
Metoda: dokręcanie momentem  
(0,1–6) Nm 
Ochrona przewodów wewnętrznych 
Metoda: próba napięciem 2000V 
Ochrona przewodów zewnętrznych 
Metoda: Pomiar rezystancji 

Zakres: (0–0,2)   
Wymiary odstępów izolacyjnych do 100mm 
Metoda: pomiary i sprawdzenia napięciami 
Odporność na wysoką temperaturę  
Metoda: Próba kulką, palności 

PN-EN 60950-1:2007+ A11:2009 
+A1:2011+A12:2011+A2:2014-05 
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 037 
 

  Wydanie nr 13, 1 lutego 2017 r. str. 11/15 

 

Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Elektryczne przyrządy pomiarowe, 
automatyki i urządzenia 
laboratoryjne:  

- wirówki laboratoryjne 
- czujniki pomiarowe 
- autoklawy 
- sterylizatory 
- urządzenia do diagnostyki in 
vitro 
- urządzenia do nagrzewania 
materiałów 
- wskaźnik pomiarowy 

 
 
 
 
 
 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
Trwałość oznaczeń  
Metoda:  
Próba trwałości oznakowania,  
benzyną lakową, wodą 
Wymiary otworów chroniących przed 
porażeniem do 100mm 
Metoda: badanie za pomocą próbników 
Pobór mocy 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18kW , do 50A 
Odporność termiczna obudowy  
i podzespołów 

Pomiary temperatur w zakresie (20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Izolacja obudowy 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
do 3,5mA  
Wytrzymałość elektryczna 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6kV  
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba wytrzymałości na wilgoć i 
próba wytrzymałości elektrycznej do 6kV 
Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym po nawilgacaniu i 
obryzgiwaniu 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
i wytrzymałości elektrycznej izolacji  
do 6kV 
Odporność na przeciążenia 
Metoda: spowodowanie przeciążenia  
w urządzeniu 
Odporność na pracę w warunkach 
nienormalnych 
Metoda: zwarcia elementów  
w urządzeniu 
Stabilność 
Metoda: próba stateczności przy kącie 
pochylenia do 45° 

Odporność na uderzenia 
Metoda: próba  młotkiem sprężynowym 
(próba Eh do 1J) 
Metoda: Badanie za pomocą próbników 
Wytrzymałość połączeń gwintowych 
Metoda: dokręcanie momentem  
(0,1–6) Nm  
Ochrona przewodów zewnętrznych 
Metoda Pomiar rezystancji 

Zakres: (0–0,2)   
Odporność na wysoką temperaturę  
i żar  
Metoda: próba kulką 

PN-EN 61010-1:2011 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Elektronarzędzia 
Narzędzia przenośne  
 

Pilarki tarczowe o średnicach 
tarczy nie przekraczających 
315mm do cięcia drewna oraz 
podobnych materiałów 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 

 

Trwałość oznaczeń  
Metoda:  
Próba trwałości oznakowania,  
benzyną lakową, wodą 
Wymiary otworów chroniących przed 
porażeniem do 100mm 
Metoda: badanie za pomocą próbników 
Pobór mocy, prądu 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18kW , do 50A 
Odporność termiczna obudowy 
i podzespołów 

Pomiary temperatur w zakresie (20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
Izolacja obudowy 
Metoda: pomiary prądu dotykowego do 
3,5mA  
Wytrzymałość elektryczna 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6kV  
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba wytrzymałości na wilgoć  
i próba wytrzymałości elektrycznej do 6kV 
Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym po nawilgacaniu 
i obryzgiwaniu 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
i wytrzymałości elektrycznej izolacji do 6kV 

PN-EN 61029-1:2009+AC:2010 
+A11:2011, 
PN-EN 61029-2-1:2010 

              Wersja strony: A 
 



PCA Zakres akredytacji Nr AB 037 
 

  Wydanie nr 13, 1 lutego 2017 r. str. 13/15 

 

 

Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Zasilacze niskiego napięcia 
stałego 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
Trwałość oznaczeń  
Metoda:  
Próba trwałości oznakowania,  
benzyną lakową, wodą 
Wymiary otworów chroniących przed 
porażeniem do 100mm 
Metoda: badanie za pomocą próbników 
Pobór mocy 
Metoda: Pomiar bezpośredni  
Zakres do 18kW , do 50A 
Odporność termiczna obudowy  
i podzespołów 

Pomiary temperatur w zakresie (20250)°C 
Metoda pomiarowa: bezpośrednia 
Izolacja obudowy 
Metoda: pomiary prądu dotykowego do 
3,5mA  
Wytrzymałość elektryczna 
Metoda: Próba wytrzymałości elektrycznej 
do 6kV   
Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym po nawilgacaniu i 
obryzgiwaniu 
Metoda: pomiary prądu dotykowego  
i wytrzymałości elektrycznej izolacji do 6kV 
Odporność na przeciążenia 
Metoda: spowodowanie przeciążenia  
w urządzeniu 
Odporność na pracę w warunkach 
nienormalnych 
Metoda: zwarcia elementów w urządzeniu 
Wytrzymałość na przewracanie 
Metoda: próba stateczności przy kącie 
pochylenia do 45° 

Odporność na uderzenia 
Metoda: próba młotkiem sprężynowym 
(próba Eh do 1J) 
Poprawność wykonania konstrukcji 
Metoda: próba rozciągania do 100N 
Ostrość krawędzi 
Metoda: Badanie za pomocą próbników 
Wytrzymałość połączeń gwintowych 
Metoda: dokręcanie momentem  
(0,1–6) Nm 
Masa 
Pomiar bezpośredni 
Zakres: (0,1–150) kg 

PN-EN 61204:2001+A1:2002 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

Zabawki elektryczne 
- latarki 
- pozytywki 
- samochody elektryczne 
- kolejka 

 

Cechy i własności dla potrzeb oceny 
bezpieczeństwa użytkowania: 
 

Trwałość oznaczeń  
Metoda:  
Próba trwałości oznakowania,  
benzyną lakową, wodą 
Nagrzewanie obudowy  
Pomiar temperatury w zakresie (20–60) °C 
Metoda bezpośrednia 
Wytrzymałość elektryczna 
Metoda: Próba wytrzymałości  
w temperaturze roboczej i pokojowej pod 
napięciem 250 V 
Odporność na wilgoć 
Metoda: Próba odporności na wilgoć 
i próba wytrzymałości napięciami 
Metoda: Pomiar napięcia roboczego 
Zakres: (0,1–400) V 
Dostępność 
Metoda: Badanie dostępności ogniw 
guzikowych i baterii 
Wytrzymałość połączeń gwintowych 
Metoda: Dokręcanie momentem  
(0,1–6) Nm 
Odporność na wysoką temperaturę 
i żar 
Metoda: Próba wciskania kulki, badanie 
płomieniem igłowym, badanie 
rozżarzonym drutem 

PN-EN 62115:2005+IS1:2010 
+A2:2011 

Sprzęt do użytku domowego  
i podobnego 

Emisja pola elektromagnetycznego  
Metoda: Pomiar pół elektromagnetycznych 
w zakresie od 10Hz-400kHz 

PN-EN 62233:2008+AC:2008 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 037 
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