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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

лабораторија за тестирање 

Annex to the Accreditation Certificate of  

Testing Laboratory 

Бр. ЛТ-023 / No. LT-023 
 

   

Датум: 31.03.2021                                           Го заменува прилогот од 22.03.2019 

Date: 31.03.2021                                             Replaces the annex from 22.03.2019 
 

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

 

 

Accredited body 

 

ЕКО ДЕТЕКТ ДOOЕЛ Скопје, Друштво за 

мерење, анализа, иженеринг и услуги 

ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување 

на штетно влијание на нејонизирачки 

зрачење врз здравјето на луѓето 

 

ECO DETECT DOOEL Skopje Company for the 

measurement, analysis, engineering and services 

ECO DETECT – Laboratory for testing of the 

hazardous effects  of non-ionizing radiation on 

human health 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

 

 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

 

ул. Варшавска 9-4/11, 1000 Скопје 

ул.Кленоец 69, 1000 Скопје 

 

Varsavska 9-4/11, 1000 Skopje 
Klenoec 69, 1000 Skopje  

 

 

МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018 

 

 

 

4. 

 

 

 

КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА 

AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

A short description of the accreditation 

scope 

 

 

Тестирање на нејонизирачко 

електромагнетно зрачење  

 

 

Testing of non-ionizing еlectromagnetic 

radiation 

 

 

 

 

 



 

ИНСTИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

INSTITUTE FOR ACCREDITATION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

 

Издание/Issue 3 
Верзија/Version 8 

ОБ 05-25 
OB 05-25 Страна/Page 2 од/of  6 

 

 
5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

Подрачје на тестирање (класификација според ИАРМ Правилникот Р 15): 

 5. Нејонизирачко зрачење 

           5.1 Електромагнетно зрачење 

Класификација по тип на производи/материјали за тестирање (класификација според ИАРМ 

Правилникот Р 15): 

4. Електрични производи и опрема 

Classification according to testing areas (classification according to IARM Regulation R 15):  

5. Non-ionizing radiation 

          5.1 Electromagnetic radiation 

Classification according to types of products/materials for testing (classification according to IARM Regulation R15): 

4. Electrical products and equipment 
 

          √ фиксен опсег 

             (fixed scope) 

 

 флексибилен опсег 

    (flexible scope) 

 

 фиксен / флексибилен опсег 

     (fixed/flexible scope) 

Напомена: Со 

„*“ се 

обележува 

флексибилниот 

опсег 

Степен на флексибилност (според процедурата ПР 05-09): 

Degree of flexibility (according Procedure PR 05-09): 

 нови ажурирани 

верзии на 

стандарди/ 

документи  

new up-date 

versions of the 

standards/ 

documents 

 нови материјали/производи/предмети 

и/или карактеристика/својство/аналит кој 

се мери и/или проширување на мерниот 

опсег 

new materials/ products/ items and/or 

measured characteristic/ property/ analyte, 

and/or extension of measuring scope 

 нови стандарди/документи, 

прилагодени на барањата на 

клиентот 

new standards/ documents,  upon 

a request by the client 

Br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Ознака на 

стандардната метода, 

нестандардната метода, 

метода развиена во 

лабораторија, метода 

специфицирана од 

страна на 

производителот на 

опремата, метода 

објавена од угледна 

техничка институција 

или метода објавена во 

релевантни научни 

трудови или весници 

 

Reference to standard 

testing method, 

nonstandard testing 

method, method 

developed by the 

laboratory, method 

specified by the 

manufacturer of the 

equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant 

scientific texts or 

journals 

Наслов на стандардната 

метода, нестандардната 

метода, метода развиена во 

лабораторија, метода 

специфицирана од страна 

на производителот на 

опремата, метода објавена 

од угледна техничка 

институција или метода 

објавена во релевантни 

научни трудови или 

весници 

 

 

 

Title of standard testing 

method, nonstandard testing 

method, method developed by 

the laboratory, method 

specified by the manufacturer 

of the equipment, method 

published by reputable 

technical 

organization or method 

published in relevant 

scientific texts or journals 

Подрачје (r) на 

мерење, 

тестирање; 

Неодреденост на 

резултатите од 

мерењето (u) 

(таму каде што е 

значајно) 

 

 

 

 

 

 

Range (r) of 

measurement, 

testing; 

Uncertainty of 

result of testing (u) 

(where relevant) 

Материјали 

односно  

производи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials 

/Products 

ч 

е 

с 

т 

о 

т 

а 

 

 

 

 

 

 

 

f 

r 

e 

q 

u 

e 

n 

c 

y 
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1. 

ПР 7.2.1 издание 3  

PR 7.2.1 edition 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКС EN 50413: 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКС EN 62232: 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКСEN 62479: 2010  

Тест метода за мерење на 

нејонизирачки 

електромагнетни зрачења 

во високофреквентно 

подрачје согласно 

следните стандарди:  

Test method for measurement 

of electromagnetic non-

ionizing radiation in high 

frequency band, according 

the following standards:  

Основен стандард за 

процедури за мерење и 

пресметки за човекова 

изложеност на електрични, 

магнетни и 

електромагнетни полиња (0 

Hz – 300 GHz)  

Basic standard on 

measurement and calculation 

procedures for human 

exposure to electric, 

magnetic and 

electromagnetic fields (0 Hz 

– 300 GHz)  

Определување на јачина на 

RF поле, густина на 

моќност и SAR во близина 

на радио комуникациските 

базни станици со цел да се 

процени изложеноста на 

луѓето.  

Determination of RF field 

strength, power density and 

SAR in the vicinity of radio 

communication base stations 

for the purpose of evaluating 

human exposure.  

Проценка на согласноста 

на електрична и 

електронска опрема со 

ниска моќност, со 

основните ограничувања во 

однос на човекова  

изложеност на 

електромагнетни 

полиња (10 MHz 

– 300 GHz)  

Assessment of the 

compliance of low 

power electronic 

and electrical 

equipment with 

the basic 

restrictions 

related to human 

exposure to 

electromagnetic 

field (10 MHZ – 

Мерно подрачје 

Е; measurement 

range E: 5 mV/m – 

400 V/m  

Фреквентно 

подрачје; 

frequency range: 

30MHz – 3GHz  

Неодреденост;  

Uncertainty:  

a) 30 MHz – 

110МHz  

uexp.= 3,2 dB; 

44,5 %  

б) 110 МHz - 200 

MHz  

uexp.= 2,9 dB; 

39,6 %  

в) 200 MHz - 3 

GHz  

uexp.= 2,8 dB; 

38,0 %  

Телекомуникацис 

ки уреди (базни 

станици од 

мобилна 

телефонија, ТВ и 

Радио предаватели, 

Рачни радио 

станици, Wireless, 

Bluetooth и 

останати 

предаватели).  

Telecommunication 

devices, (Mobile 

Phone Base Stations, 

TV and Radio 

transmitters, 

Handheld 

transmitters, 

Wireless, Bluetooth 

and other 

transmitters).  

Т 
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300 GHz)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ПР 7.2.2 издание 3  

PR 7.2.2 edition 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКС EN 50413: 2009  

Тест метода за мерење на 

нејонизирачки 

електромагнетни зрачења 

во нискофреквентно 

подрачје согласно 

следниот стандард:  

Test method for measurement 

of electromagnetic non-

ionizing radiation in low 

frequency band, according 

the following standard:  

Основен стандард за 

процедури за мерење и 

пресметки за човекова 

изложеност на електрични, 

магнетни и 

електромагнетни полиња (0 

Hz – 300 GHz)  

Basic standard on 

measurement and calculation 

procedures for human 

exposure to electric, 

magnetic and 

electromagnetic fields (0 Hz 

– 300 GHz)  

Мерно подрачје 

E; measurement 

range E: 0,1 V/m – 

20 kV/m  

Мерно подрачје 

B; measurement 

range B: 0,1 nT – 2 

mT  

Фреквентно 

подрачје; 

frequency range:  

1 Hz – 1 МHz  

Неодреденост; 

Uncertainty:  

uexp.= 0,72 μT; 

1,9 %  

Електрични уреди, 

(сите типови на 

дисплеи, метал 

детектори, 

контролни 

електрични табли, 

електромотори, 

електромагнети, 

елетрични печки и 

др.)  

Electrical devices 

(all types of 

displays, metal 

detectors, electrical 

control panels, 

electric motors, 

electromagnets, 

electric ovens etc.)  

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ПР 7.2.3 издание 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 7.2.3 edition 2  

 

 

 

 

 

МКС EN 62110: 2010 

Тест метода за мерење на 

нејонизирачки 

електромагнетни зрачења 

генерирани од 

наизменични системи за 

напојување со елекрична 

енергија согласно 

следниот  

стандард:  

Test method for measurement 

of electromagnetic non-

ionizing radiation generated 

by AC power systems, 

according the following 

standard:  

Нивоа на електично и 

магнетно поле генерирани 

од наизменични (AC) 

системи за напојување – 

Мерни процедури во однос 

на човекова изложеност  

Electric and magnetic field 

level generated by AC power 

systems – Measurement 

procedure with regard to 

public exposure  

Мерно подрачје 

E; measurement 

range E: 0,1 V/m – 

20 kV/m  

Мерно подрачје 

B; measurement 

range B: 0,1 nT – 2 

mT  

Фреквентно 

подрачје frequecy 

range:  

1 Hz – 1 МHz  

Неодреденост/ 

Uncertainty:  

uexp.= 0,72 μT; 

1,9 % 

Електрични уреди 

(високонапонски 

далноводи, 

нисконапонски 

електрични водови, 

електрични 

трансформатори  

електрична 

инсталација во 

објекти и др.)  

Electrical devices, 

(high voltage power 

lines, low voltage 

power lines, 

electrical 

transformers, 

electrical 

installation in 

buildings, etc.) 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

ПР 7.2.4 издание 3  

 

 

 

 

 

Тест метода за мерење на 

нејонизирачки 

електромагнетни зрачења 

во работна средина  

согласно следниот 

 

Високи фрекв. 

Мерно подрачје 

Е; measurement 

range E: 5 mV/m – 

400 V/m 

 

Електрични уреди 

(сите видови елект. 

водови, дисплеи, 

метал детектори, 

контролни 

Т 
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4. 

 

 

PR 7.2.4  edition 3 

 

 

 

 

 

 

МКС EN 50496: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TCO ’03 

Flat Panel Displays 

       Ver. 3.0 

19 October 2005 

 

 

 

 

Б.4.2  

 

Б.4.3 

 

B.4.2 

B.4.3 

стандард и делови од 

следната препорака: 

Test method for measurement 

of electromagnetic non-

ionizing radiation at 

workplace  according the 

following standard and the 

following recommendation: 

 

Определување на 

изложеноста на 

работниците на 

електромагнетни полиња и 

проценка на ризик, кај 

предавателни системи 

Determination of workers' 

exposure to electromagnetic 

fields and assessment of risk 

at a broadcast site 

 

Методи за тестирање и 

референци за дисплеи со 

рамни екрани согласно 

деловите: 

Test methods and references 

for Flat Panel Displays 

according to sections 

 

Наизменично електрично 

поле 

Наизменично магнетно 

поле 

Alternating electric fields 

Alternating magnetic fields 

 

 

Фреквентно 

подрачје; 

frequency range:  

30 MHz – 3 GHz  

 

Неодреденост; 

Uncertainty: 

a) 30 MHz – 

110МHz 

uexp.= 3,2 dB; 44,5 

% 

 

б) 110 МHz - 200 

MHz 

uexp.= 2,9 dB; 39,6 

% 

 

в) 200 MHz - 3 

GHz 

uexp.= 2,8 dB; 38,0 

% 

 

 

 

 

Ниски фрекв. 

Мерно подрачје 

E; measurement 

range E: 0,1 V/m – 

20 kV/m 

 

Мерно подрачје 

B: measurement 

range Н: 0,1 nT – 

2 mT 

 

Фреквентно 

подрачј; 

frequentcy range:  

1 Hz – 1 МHz 

 

 

Неодреденост; 

Uncertainty: 

uexp.= 0,72 μT; 1,9 

% 

електр.табли, 

електромотори, 

електромагнети, 

елетрични, печки), 

Телекомуникацис

ки уреди (базни 

станици од 

мобилна 

телефонија, ТВ и 

радио предаватели 

рачни радио 

станици, wireless, 

bluetooth и 

останати 

предаватели). 

 
 

Electrical devices, 

(all types of power 

lines, displays, metal 

detectors, electrical 

control panels, 

electric motors, 

electromagnets, 

electric ovens) 

 

 

Тelecommunication 

devices,  

(mobile phone base 

station, TV and 

radio transmitters, 

handheld 

transmitters, 

wireless, bluetooth 

and other 

transmitters). 

 

 

М-р Слободен Чокревски 

Sloboden Chokrevski, Msc 

                             

Директор 

Director 
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