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Podrobnejša vsebina: 

 Temeljno razumevanje akustike in analiza zvočnih valov 

 Novosti na podrojču standardov, ki zadevajo hrup na delovnem mestu 

 Ustrezna merilna oprema in pravilna uporaba le te (primeri 2238, 2260, 2250) 

 Predstavitev programa za vrednotenje hrupa na delovnem mestu HDM 7850 ver.2.0 

 Priprava merilnega mesta in nastavitev opreme (delavnica) 

 Izvedba meritve in prenos podatkov na računalnik (delavnica) 

 Izračun izpostavljenosti hrupu in izdelava poročila (delavnica) 

 Izračun merilne negotovosti (delavnica) 

Način izvedbe: Seminar bo potekal v obliki delavnice, kjer je zaželjeno aktivno sodelovanje 
udeležencev. To je tudi razlog, da je število omejeno na sedem udeležencev.  

Zahtevano predznanje: Zaželjeno je, da imajo udeleženci vsaj osnovno predznanje o akustiki, so 
seznanjeni z veljavno zakonodajo in imajo nekaj izkušenj z uporabo Bruel&Kjaer merilne opreme. 

Komu je namenjen: Pooblaščencem za izvajanje vrednotenja obrementiv delavcev s hrupom in tistim, 
ki želijo obnoviti ali poglobiti znanje o zvoku in hrupu ter posledicah le tega na zdravje. 

Cilj seminarja: Vsi udeleženci prejmejo ustrezno osnovno znanje za samostojno uporabo merilne in 
programske opreme, da lahko s pomočjo delovnega navodila opravijo meritev, vrednotijo rezultate in 
pripravijo poročilo. 

Udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju. 

Aletrnativni rok: Za vse, ki se seminarja v prvem terminu ne bi mogli udeležiti ali bi bila vsa mesta že 
zasedena ,objavljamo termin naslednjega seminarja z enako vsebino: 14.1.2010.  

 

PRIJAVNICA JE V PRILOGI! 

Podrobnosti o seminraju: 

Lokacija:  IMS d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana 

Datum:   17.12.2009  začetek ob  8:30 

Rok za prijavo: 12.12.2009 

Trajanje:  1 dan 

Vrsta:   Seminar in delavnica o vrednotenju hrupa na delovnem mestu 

Cena: 150 EUR + DDV (imetnike pogodbe o tehnični podpori in posodobitvi 
programske opreme imajo 20% popust) 

Predavatelj:  Metod Celestina, Peter Dolenc 
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Ime in priimek   Telefon:  

Podjetje:   e-naslov:  

Naslov:   Št. udeležencev:  

Termin:   Ime in priimek:  

TRR št.:  05100-8010166756  Ime in priimek   

Sklic:   Popust1:  

 

Prijavnico lahko pošljete po elektronski pošti na e-nalsov: info@ims.si ali po faksu na: 0590 72 748 
1 Za več kot enega udeleženca iz istega podjetja ste upravičeni do popusta. 

 

 

Dodatne informacijije* 
(ni obvezno) 

Izkušnje z vrednotenjem hrupa:  Imam sklenjeno pogodbo:  

Za meritve uporabljam:  Za vrednotenje uporabljam:  

Zanima me seminar na temo:  
Želim več informacij o programu 
za vrednnotnje hrupa HDM 7850 

 

• Meritve vibracij na roki in telesu   

• Meritve doze hrupa   

• Uporaba merilnika 4447 /WFP 512   

• Uporaba merilnika 2250/2270   

• Drugo (predlog):   
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