
szczegółowe informacje:

        CBC Centrum Badań i Certyfikacji: www.cbc.ibemag.pl

Laboratorium Badań Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) w Białymstoku
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odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne 
o częstotliwości radiowej,
odporności na serie szybkich elektrycznych stanów 
przejściowych,
odporności na udary,
odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany 
napięcia zasilania na porach AC i DC,
odporności na wyładowania elektrostatyczne,
odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola 
o częstotliwości radiowej,
odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej,
odporności na impulsowe pole magnetyczne,
odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne,
odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone,
odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny,
pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych,
pomiar mocy zaburzeń,
pomiar elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych do 18 GHz,
pomiar harmonicznych i interharmonicznych prądu,
pomiar wahań napięcia i migotania światła,
testy EMC IN SITU przeprowadzane w miejscu zainstalowania (poza laboratorium, u producenta)

n inżynierskie testy weryfikacyjne produktów na początkowym 
etapie projektu, rozwoju produktu oraz finalnego urządzenia

Oferujemy akredytowane badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

pozostałe badania:

 
Michał BACZEWSKI
tel.: 608 576 960
michal.baczewski@ibemag.pl

 
Karol CZAJKOWSKI
tel.: 608 340 824
karol.czajkowski@ibemag.pl

 
Szymon ROBAK
tel.: 600 494 185
szymon.robak@ibemag.pl

Kontakt: 
Tomasz WOŹNICA
tel.: 608 613 090
tomasz.woznica@ibemag.pl

Współpracujemy z wiodącymi producentami z następujących gałęzi przemysłu: 

kolej, automotive, wojsko, górnictwo, energetyka, medycyna, IT i telekomunikacja. 

e-mail: cbc@ibemag.pl,  tel. 32 2007 512, fax 32 2007 509

Centrum Badań i Certyfikacji 

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, www.ibemag.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

AB 261



szczegółowe informacje:

        PCA Polskie Centrum Akredytacji 
z naszym aktualnym zakresem akredytacji: AB 261

        CBC Centrum Badań i Certyfikacji: www.cbc.ibemag.pl
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odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej,

odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych,

odporności na udary,

odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia 
zasilania na porach AC i DC,

odporności na wyładowania elektrostatyczne,

odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola 
o częstotliwości radiowej,

odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej,

odporności na impulsowe pole magnetyczne,

odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne,

pomiar elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych,

pomiar elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych do 18 GHz,

pomiar harmonicznych i interharmonicznych prądu,

pomiar wahań napięcia i migotania światła

testy EMC IN SITU przeprowadzane w miejscu zainstalowania 
(poza laboratorium, u producenta).

pomiar przewodzonych stanów przejściowych w pokładach instalacji elektrycznych pojazdów o napięciu zasilania 12 V i 24 V,

n inżynierskie testy weryfikacyjne produktów na początkowym 
etapie projektu, rozwoju produktu oraz finalnego urządzenia

Oferujemy akredytowane badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

tpozostałe badania 
niewchodzące w zakres akredytacji:

AB 261

 
Leszek HELIOSZ
tel.: 32 2007 522; 536
leszek.heliosz@ibemag.pl

 
Michał MITAS
tel.: 32 2007 522; 536
micjal.mitas@ibemag.pl

Kontakt: 
Szymon ROBAK
tel.: 32 2007 522; 536
szymon.robak@ibemag.pl

Tomasz WOŹNICA
tel.: 32 2007 522; 536
tomasz.woznica@ibemag.pl

Współpracujemy z wiodącymi producentami z następujących gałęzi przemysłu: 

kolej, automotive, wojsko, górnictwo, energetyka, medycyna, IT i telekomunikacja. 

e-mail: cbc@ibemag.pl,  tel. 32 2007 512, fax 32 2007 509

Centrum Badań i Certyfikacji 

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, www.ibemag.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Laboratorium Badań Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) w Katowicach



Oferujemy:

ź badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 
środowiskowe, elektryczne, IP, gazowe oraz jakości węgla,

ź opracowywanie opinii atestacyjnych i technicznych,

ź wydawanie certyfikatów zgodności,

ź przeprowadzanie ocen zgodności sprzętu elektrycznego,

ź badania wyrobów dla branży kolejowej, automotive, 
informatycznej, wojskowej, górniczej, energetycznej, medycznej 
oraz telekomunikacyjnej,

ź wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych,

ź badania inżynierskie/konstruktorskie na etapie powstawania 
wyrobu/prototypu.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji 
Wyniki sygnowane są symbolem ilac-MRA

Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych:
ź badania przyrządów do wykrywania i pomiarów: metanu, tlenku 

oraz  tlenku węgla,
ź badania jakości węgla (poza akredytacją).

Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych:
ź badania silników asynchronicznych,
ź badania stacji transformatorowych,
ź badania urządzeń elektrotechniki górniczej,
ź badania aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia.

Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych:
ź badania pełne kabli i przewodów,
ź badania palności,
ź badania elektryczne,
ź badania środowiskowe (min. klimatyczne, wibracje, udary), 
ź badania stopnia ochrony IP,
ź badania odporności na korozję (poza akredytacją).

Laboratorium Wzorcujące:
ź wzorcowania przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych małych 

i wysokich częstotliwości (aparatura do badań EMC),
ź wzorcowania oporników stałych, wzorcowania oporników 

regulowanych,
ź wzorcowania ciśnieniomierzy elektrycznych (poza akredytacją).

Współpracujemy z czołowymi producentami w branży:
ź kolejowej, automotive, informatycznej, wojskowej, górniczej, 

energetycznej, medycznej oraz telekomunikacyjnej.

Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC):
ź badania urządzeń w zakresie odporności na zaburzenia 

promieniowane i przewodzone, 
ź pomiary emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych, 
ź badania EMC dla branży automotive (wymagania koncernów).

Badania, certyfikacja 
i opiniowanie wyrobów

PROJEKTYLABORATORIANAUKA

PROJEKTYLABORATORIANAUKA

Skontaktuj się z nami!

Centrum Badań i Certyfikacji

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

cbc@ibemag.pl

www.cbc.ibemag.pl 

tel.: +48 32 2007 512 

Nowoczesne wyposażenie, doświadczona kadra

Wysoka jakość, poufność i bezstronność na każdym etapie realizowanych prac!

AP 051AB 261
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