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20-900 Lublin, Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy CRS 1320019-990792-17004-
10304-0-0
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tested samples the concentration of N-nitriosamines did not exceed 1 mg/m3.

SAULEWICZ A.: Interlocking devices associated with guards. Selection
criteria (1) ......................................................................................................... 23
The first part of the paper presents typical forms and requirements for selection �
independent of the nature of the energy source � of interlocking devices associated
with guards. The second part of the paper presents the results of an investigation of an
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