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Deutsche Akkreditierungsstelle1 GmbH 
 
Anexo ao certificado de acreditação D-PL-14199-01-00 
conforme DIN EN ISO/IEC 17025:2005 e CEN/TS 
15675:2007 
 
Validade: de 20.07.2017 a 14.02.2018 
 
Detentor do certificado: 
 

Eurofins GfA GmbH 
 
nos seguintes locais: 

 
Messstelle, Stenzelring 14 b, 21107 Hamburg 
Messstelle, Fraunhoferstraße 1, 48161 Münster 
Messstelle, Markircher Straße 7, 68229 Mannheim 
Messstelle, Lindenstraße 11, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf (Freiberg) 
Messstelle, Venecoweg 5, B-9810 Nazareth (Belgium) 
Analytisches Labor, Vorgebirgsstraße 20, 50389 Wesseling 
 
Tipos de ensaios*: 
Determinação de gases inorgânicos e orgânicos ou constituintes de ar de 
partículas em a ar interior e exterior; 
Amostragem de partículas fibrosas em ambientes fechados; 
Amostragem de parâmetros microbiológicos em ambientes fechados; 
Amostragem e análise de amostras de material para poluentes interiores; 
Análises químicas de poeiras físicas, físico-químicas, poeiras, partículas em 
suspensão, amostras de esfregaço, partículas, ar exterior, gases de escape e ar 
interior; 
 
Determinação de aerossóis e poeiras de fibras, inorgânicos e orgânicos, gases e 
vapores, assim como dos parâmetros seleccionados e em áreas seleccionadas 
em medições no local de trabalho de acordo com a CEE §7, Abs. 10; 
Determinação da temperatura dos gases de escape nas emissões / 
Determinação da  Fluegasemperature; 
Protecção Módulo imissão 

 
Abreviaturas utilizadas: ver última página  
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Protecção Módulo imissão 
 

Investigação da emissão, Grupo I; N ° s. 1 e 2 
Determinação de gases inorgânicos e orgânicos ou constituintes de ar de partículas 
Amostragem especial de substâncias que exigem um esforço especial na amostragem 
(Por exemplo, partículas fibrosas em suspensão, PCDD/F) 
Determinação de condições de combustão 
Investigação da emissão, Grupo II; N ° s. 1 e 2 
Calibrações e testes de funcionamento contínuo em dispositivos de medição para o ar 
e constituintes gasosos ou de partículas inorgânicas e orgânicas 
Calibrações e testes de funcionamento contínuo de equipamento de medição das 
emissões gasosas ou de partículas constituintes do ar inorgânicos e orgânicos de 
plantas de acordo com a quarta BImSchV, anexo uma coluna 
testes de calibração e funcionais para os sistemas de medição para medições de forno 
Determinação do ar ambiente, Grupo IV 
Determinação de partículas gasosas ou substâncias inorgânicas e orgânicas no ar 
Emissões, Grupo IV específico de amostragem de substâncias que exigem um esforço 
especial em amostragem (por exemplo, partículas fibrosas com ar ambiente; 
aerotransportadas PCDD/F)  
 
 
 
No âmbito das áreas de ensaio assinaladas com *, é permitido ao laboratório 
sem necessidade de consentimento prévio informado das DAkkS, escolher 
livremente entre métodos de ensaio normalizados ou métodos que lhes sejam 
equiparados. 

 
Os métodos de ensaio mencionados são referidos a título de exemplo. O 
laboratório tem uma lista actualizada de todos os métodos de ensaio no âmbito 
da acreditação flexível. 

 
O laboratório não necessita do consentimento prévio informado das DAkkS para 
usar de métodos de ensaio normalizados enumerados aqui com diferentes 
versões das normas.  

 
 
 
Os métodos de ensaio e de amostragem são listadas com os símbolos dos sítios (St) 
caracterizado  pelo facto de que elas são realizadas.  
 

HH = Messstelle, Stenzelring 14 b, 21107 Hamburg 

MS = Messstelle, Fraunhoferstrase 1, 48161 Munster 

MH = Messstelle, Markircher Strase 7, 68229 Mannheim 

FG = Messstelle, Lindenstrase 11, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf/Freiberg 

NA = Messstelle, Venecoweg 5, B-9810 Nazareth (Belgium) 

LAB = Analytisches Labor, Vorgebirgsstrase 20, 50389 Wesseling  
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Anexo ao certificado de acreditação D-PL-14199-01-00 

 
Norma/ Data de 
emissão/ Método 
da empresa/ Versão 

Análise – Título da norma 
Indicações sobre o 
tratamento prévio das 
amostras/ Técnica de 
ensaio 

Objecto de 
ensaio 

Qm - 
documento 

St 

 
… 

    

DIN EN 13211 
2001-06 
E correcção 
2005-06 

Qualidade do ar -  emissões 
de fontes fixas - Método 
manual para determinar a 
concentração de mercúrio 
total 

poeira, 
partículas, 
gás de exaustão 

AIR AC 124 
AIR AC 222 

Lab 

DIN EN 14385 
2004-05 

Emissões de fontes 
estacionárias - Determinação 
da emissão total de As, Cd, 
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, 
TI, e V; - Método de 
referência 

poeira, 
partículas, 
gás de exaustão 

AIR AC 220 
AIR AC 221 

Lab 

… 
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