ԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՆԴՈւՄ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՆՈՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ (ԻՍՕ)

01

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

01.040.25; 25.040.01
ISO 22745-2։2010

Industrial automation systems and integration -- Open technical
dictionaries and their application to master data -- Part 2։ Vocabulary
Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր և
ինտեգրում. Բաց տեխնիկական բառարաններ և դրանց
կիրառումը հիմնական տվյալների համար. Մաս 2. Բառարան

01.080.30; 01.110
ISO 15519-1։2010

Specification for diagrams for process industry -- Part 1։ General rules
Մշակման արդյունաբերության դիագրամաներին ներկայացվող
տեխնիկական պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ

01.100.20
ISO 10579։2010

Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensioning and
tolerancing -- Non-rigid parts
Տեխնիկական գծագրեր. Չափագրում և թույլտվածքների
հաստատում. Ոչ կոշտ դետալներ

03

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ.
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

03.120.20
ISO/IEC 17043

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing
Համապատասխանության գնահատում. Որակավորման
ստուգմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ

03.220.20; 35.240.60
ISO/TS 13141։2010

Electronic fee collection -- Localisation augmentation
communication for autonomous systems
Էլեկտրոնային վճարների մուտք. Ավտոնոմ համակարգերի
տեղայնացման ընդլայնման կապ

07

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ. ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

07.100.30
ISO/TS 10272-3։2010

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method
for detection and enumeration of Campylobacter spp. -- Part 3։ Semiquantitative method
Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն.
Campylobacter spp.- ի հայտնաբերման և հաշվարկման
հորիզոնական մեթոդ. Մաս 3. Կիսաքանակական մեթոդ

11

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅՈւՆ

11.040.20
ISO 8536-2։2010

Infusion equipment for medical use -- Part 2։ Closures for infusion
bottles
Ներարկման բժշկական սարքեր. Մաս 2. Ներարկման շշերի
կափարիչներ

ISO 28620։2010

Medical devices -- Non-electrically driven portable infusion devices
Բժշկական արտադրատեսակներ. Ներարկման ոչ էլեկտրական,
շարժական արտադրատեսակներ

11.060.20; 11.040.25
ISO 7885։2010

Dentistry -- Sterile injection needles for single use
Ատամնաբուժություն. Միանգամյա օգտագործման
մանրէազերծված ասեղներ ներարկման համար

11.100.20
ISO 10993-16։2010

Biological evaluation of medical devices -- Part 16։ Toxicokinetic
study design for degradation products and leachables
Բժշկական սարքերի կենսաբանական գնահատում. Մաս 16.
Արտադրանքների քայքայման հետևանքով առաջացած
նյութերի և ալկալահանման նյութերի թունակինետիկ
հետազոտությունների նախագիծ

13

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ
ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ

13.220.20
ISO 7240-24։2010

2

Fire detection and fire alarm systems -- Part 24։ Sound-system
loudspeakers
Կրակի հայտնաբերման և ահազանգման ազդանշանային
համակարգեր. Մաս 24. Ձայնային համակարգի բարձրախոսեր

23

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԲԱՂԿԱՑՈւՑԻՉ
ՄԱՍԵՐ

23.040.01
ISO 11295։2010

Classification and information on design of plastics piping systems
used for renovation
Ջրամատակարարման ցանցերի նորացման համար
պլաստմասսե խողովակաշարային համակարգերի
դասակարգում և նախագծման տեղեկատվություն

23.040.20; 65.060.35
ISO 8779։2010

Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes for irrigation -Specifications
Պլաստմասսե խողովակաշարային համակարգեր.
Պոլիէթիլենային (PE) խողովակներ ոռոգման համար.
Տեխնիկական պահանջներ

23.060.01
ISO 10497։2010

Testing of valves -- Fire type-testing requirements
Կափույրների փորձարկումներ. Հրակայունության տիպային
փորձարկումներին ներկայացվող պահանջներ

25

ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ

25.040.01
ISO 22745-1։2010

Industrial automation systems and integration -- Open technical
dictionaries and their application to master data -- Part 1։ Overview
and fundamental principles
Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր և
ինտեգրում. Բաց տեխնիկական բառարաններ և դրանց
կիրառումը հիմնական տվյալների համար. Մաս 1. Ընդհանուր
ակնարկ և հիմնական սկզբունքներ

ISO 22745-11։2010

Industrial automation systems and integration -- Open technical
dictionaries and their application to master data -- Part 11։ Guidelines
for the formulation of terminology
Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր և
ինտեգրում. Բաց տեխնիկական բառարաններ և դրանց
կիրառումը հիմնական տվյալների համար. Մաս 11.
Տերմինաբանության մեկնաբանման ուղեցույցեր

3

ISO 22745-20։2010

Industrial automation systems and integration -- Open technical
dictionaries and their application to master data -- Part 20։
Procedures for the maintenance of an open technical dictionary
Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգեր և
ինտեգրում. Բաց տեխնիկական բառարաններ և դրանց
կիրառումը հիմնական տվյալների համար. Մաս 20. Բաց
տեխնիկական բառարանի վարման գործընթացներ

25.100.20
ISO 10911։2010

Solid hardmetal end mills with cylindrical shank -- Dimensions
Կարծր համահալվածքներից ֆրեզներ գլանային պոչով.
Չափերը

25.160.40
ISO 17635։2010

Non-destructive testing of welds -- General rules for metallic
materials
Եռակցման կարերի ոչ քայքայիչ փորձարկումներ. Ընդհանուր
կանոններ մետաղյա նյութերի համար

ISO 23279։2010

Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -Characterization of indications in welds
Եռակցման կարերի ոչ քայքայիչ փորձարկումներ.
Ուլտրաձայնային փորձարկումներ. Կարերի ցուցանշման
բնութագրեր

25.220.20
ISO 2135։2010

Anodizing of aluminium and its alloys -- Accelerated test of light
fastness of coloured anodic oxidation coatings using artificial light
Ալյումինի և ալյումինե համահալվածքների անոդավորում.
Գունավոր անոդային օքսիդային պատվածքների լույսի
նկատմամբ կայունության արագացված փորձարկում
արհեստական լուսավորության կիրառմամբ

ISO 10074։2010

Anodizing of aluminium and its alloys -- Specification for hard
anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys
Ալյումինի և ալյումինե համահալվածքների անոդավորում.
Ալյումինի և ալյումինե համահալվածքների վրա անոդային
օքսիդային կայուն պատվածքների տեխնիկական պայմաններ

27

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ

27.040
ISO 26382։2010

4

Cogeneration systems -- Technical declarations for planning,
evaluation and procurement
Ջերմավորման համակարգեր. Նախագծման, գնահատման և
գնման տեխնիկական հայտարարագրեր

27.220
ISO 8143։2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial
installations -- Calcium silicate products
Շինարարական սարքավորումների և արդյունաբերական
կայանքների ջերմամեկուսիչ արտադրանք. Սիլիկատաթթվային
և սիլիկատե արտադրանք

35

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ.
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

35.040
ISO/IEC 27003։2010

Information technology -- Security techniques -- Information
security management system implementation guidance
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության
համակարգեր. Տեղեկատվական անվտանգության
կառավարման համակարգերի ներդրման ձեռնարկ

35.240.60
ISO/IEC 14662։2010

Information technology -- Open-edi reference model
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Տվյալների բաց
էլեկտրոնային փոխանակման էտալոնային մոդել

35.240.80
ISO 13606-5։2010

Health informatics -- Electronic health record communication -Part 5։ Interface specification electronic health records -- Principles
Ինֆորմատիկան առողջապահությունում. Առողջապահական
էլեկտրոնային արձանագրությունների փոխանակում. Մաս 5.
Առողջապահական էլեկտրոնային արձանագրությունների
փոխանակման ինտերֆեյսի դասակարգում. Սկզբունքներ

ISO/TS 21547։2010

Health informatics -- Security requirements for archiving of
electronic health records -- Principles
Ինֆորմատիկան առողջապահությունում. Առողջապահական
էլեկտրոնային արձանագրությունների արխիվացման
անվտանգության պահանջներ. Սկզբունքներ

5

37

ՊԱՏԿԵՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

37.100.10
ISO 12643-4։2010

Graphic technology -- Safety requirements for graphic technology
equipment and systems -- Part 4։ Converting equipment and systems
Գրաֆիկական տեխնոլոգիա. Գրաֆիկական տեխնոլոգիայի
սարքավորանքին և համակարգերին ներկայացվող
անվտանգության պահանջներ. Մաս 4. Ձևափոխման
սարքավորանք և համակարգեր

43

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

43.140
ISO 7117։2010

Motorcycles -- Measurement method for determining maximum
speed
Մոտոցիկլներ. Առավելագույն արագության չափման մեթոդ

53

ԲԵՌՆՄԱՆ ԵՎ ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ

53.060
ISO/TR 29944։2010

Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance -Determination of measurement procedures
Արդյունաբերական մեքենաներ և տրակտորներ. Արգելակման
ուղի. Չափման գործընթացների որոշումը

59

ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՇԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԱՐՏԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

59.080.01
ISO 105-C08։2010

6

Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C08։ Colour fastness to
domestic and commercial laundering using a non-phosphate
reference detergent incorporating a low-temperature bleach activator
Մանածագործական արտադրանք. Գույնի կայունության
փորձարկումներ. Մաս C08. Գույնի կայունությունը տնային
պայմաններում և լվացքատներում ոչ ֆոսֆատային
էտալոնային լվացող միջոցով և սպիտակեցման ցածր
ջերմաստիճանի ակտիվարարի համակցությամբ լվացման
ժամանակ

ISO 3175-1։2010

Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics
and garments -- Part 1։ Assessment of performance after cleaning and
finishing
Մանածագործական արտադրանք. Մանածագործական
նյութերի և հագուստի պրոֆեսիոնալ խնամք, չոր և խոնավ
մաքրում. Մաս 1. Մաքրումից և մշակումից հետո որակի
գնահատում

ISO 3175-2։2010

Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics
and garments -- Part 2։ Procedure for testing performance when
cleaning and finishing using tetrachloroethene
Մանածագործական արտադրանք. Մանածագործական
նյութերի և հագուստի պրոֆեսիոնալ խնամք, չոր և խոնավ
մաքրում. Մաս 2. Քառաքլորէթանով մաքրման և մշակման
ժամանակ որակի փորձարկման գործընթացներ

ISO 14419։2010

Textiles -- Oil repellency -- Hydrocarbon resistance test
Մանածագործական արտադրանք. Ածխաջրածնի կիրառմամբ
յուղի թափանցման նկատմամբ կայունության փորձարկում

59.080.40; 83.140.10
ISO 6179։2010

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Rubber sheets and rubbercoated fabrics -- Determination of transmission rate of volatile liquids
(gravimetric technique)
Վուլկանացված կամ ջերմապլաստե կաուչուկ. Ռետինի թերթեր
և ռետինե պատվածքով գործվածքներ. Ցնդող հեղուկների
թափանցման արագության որոշումը (գրավիմետրական մեթոդ)

67

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

67.100.10
ISO 17678։2010

Milk and milk products -- Determination of milk fat purity by gas
chromatographic analysis of triglycerides (Reference method)
Կաթ և կաթնամթերք. Յուղի մաքրության որոշումը
եռագլիցերիդի վերլուծությամբ գազային քրոմատագրման
մեթոդով (ստանդարտ մեթոդ)

ISO 27205։2010

Fermented milk products -- Bacterial starter cultures -- Standard
of identity
Կաթնաթթվային արտադրանք. Մակարդի մանրէական
կուլտուրաներ. Ծագման ստանդարտ

7

71

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

71.020; 71.100.20
ISO 16110-2։2010

Hydrogen generators using fuel processing technologies -- Part 2։
Test methods for performance
Ջրածնային գեներատորներ վառելիքի վերամշակման
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. Մաս 2. Աշխատանքային
բնութագրերի փորձարկման մեթոդներ

71.040.40
ISO 29081։2010

Surface chemical analysis -- Auger electron spectroscopy -- Reporting
of methods used for charge control and charge correction
Մակերևույթի քիմիական վերլուծություն. Օժե-էլեկտրոնային
մանրազննություն. Լիցքի հսկման և ուղղման ժամանակ
կիրառվող մեթոդներ

71.100.40
ISO 2871-1։2010

Surface active agents -- Detergents -- Determination of cationicactive matter content -- Part 1։ High-molecular-mass cationic-active
matter
Մակերևույթաակտիվ նյութեր. Դետերգենտներ.
Կատիոնաակտիվ նյութի պարունակության որոշումը. Մաս 2.
Բարձր մոլեկուլային զանգվածով կատիոնաակտիվ նյութ

ISO 2871-2։2010

Surface active agents -- Detergents -- Determination of cationicactive matter content -- Part 2։ Cationic-active matter of low
molecular mass (between 200 and 500)
Մակերևույթաակտիվ նյութեր. Դետերգենտներ.
Կատիոնաակտիվ նյութի պարունակության որոշումը. Մաս 2.
Ցածր մոլեկուլային զանգվածով (200-ից 500) կատիոնաակտիվ
նյութ

71.100.70
ISO/TR 24475։2010

8

Cosmetics -- Good Manufacturing Practices -- General training
document
Կոսմետիկա. Պատրաստման ընդունված պրակտիկա.
Ընդհանուր պատրաստման փաստաթուղթ
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ՆԱՎԹԱՐԴՅՈւՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱՎԹԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

75.080
ISO 3924։2010

Petroleum products -- Determination of boiling range distribution -Gas chromatography method
Նավթամթերք. Եռման սահմանների բաշխման որոշումը.
Գազային քրոմատագրման մեթոդ

77

ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ

77.040.10
ISO 26203-1։2010

Metallic materials -- Tensile testing at high strain rates -- Part 1։
Elastic-bar-type systems
Մետաղյա նյութեր. Դեֆորմացման բարձր արագության
ժամանակ ձգման փորձարկում. Մաս 1. Առաձգական ձողի
տիպի համակարգեր

77.040.20; 77.150.50
ISO 25902-2։2010

Titanium pipes and tubes -- Non-destructive testing -- Part 2։
Ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections
Տիտանե խողովակներ և փողակներ. Ոչ քայքայիչ փորձարկում.
Մաս 2. Երկայնական թերությունների հայտնաբերման
ուլտրաձայնային փորձարկումներ

77.080.20
ISO 17054։2010

Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray fluorescence
spectrometry (XRF) by using a near-by technique
Ուժեղ լեգիրված պողպատի վերլուծություն ռենտգենյան
ֆլուորեսցենտային սպեկտրաչափման մեթոդով

77.160
ISO 26482։2010

Hardmetals -- Determination of lead and cadmium content
Պինդ համահալվածքներ. Կապարի և կադմիումի
պարունակության որոշումը

9
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ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ
ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ

83.060
ISO/TR 12134։2010

Rubber -- Estimation of uncertainty for test methods -- Nonfunctional parameters
Կաուչուկ. Փորձարկման մեթոդների անորոշության
գնահատում. Ոչ գործառական պարամետրեր

ISO 23794։2010

Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Abrasion testing -- Guidance
Վուլկանացված կամ ջերմապլաստե կաուչուկ. Մաշման
փորձարկում. Ցուցումներ

83.160.10
ISO 10191։2010

Passenger car tyres -- Verifying tyre capabilities -- Laboratory test
methods
Մարդատար մեքենաների դողեր. Դողերի բնութագրերի հսկում.
Փորձարկման լաբորատոր մեթոդներ

83.160.10; 43.020
ISO 16992։2010

Passenger car tyres -- Spare unit substitutive equipment (SUSE)
Մարդատար մեքենաների դողեր. Պահեստամասերի
փոխարինման սարքեր

83.160.30
ISO 4251-4։2010

Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and
machines -- Part 4։ Tyre classification and nomenclature
Դողեր (կորդերի շերտերի թվի մակնշմամբ սերիա) և
անվահեցեր գյուղատնտեսական տրակտորների և մեքենաների
համար. Մաս 4. Դողերի դասակարգում և անվանացուցակ

83.180
ISO 11339։2010

Adhesives -- T-peel test for flexible-to-flexible bonded assemblies
Սոսինձներ. Ճկուն սոսնձված բաղադրիչների շերտատման
փորձարկում

ISO 25179։2010

Adhesives -- Determination of the solubility of water-soluble or
alkali-soluble pressure-sensitive adhesives
Սոսինձներ. Ճնշմանը զգայուն ջրում և հիմքում լուծվող
սոսինձների լուծելիության որոշումը

10

85

ԹՂԹԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

85.040
ISO 5351։2010

Pulps -- Determination of limiting viscosity number in cupriethylenediamine (CED) solution
Ցելյուլոզա. Պղինձ-էթիլենդիամինային կոմպլեքսի (CED)
լուծույթի մածուցիկության սահմանային թվի որոշումը

87

ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ

87.040
ISO 9117-2։2010

Paints and varnishes -- Drying tests -- Part 2։ Pressure test for
stackability
Ներկեր և լաքեր. Փորձարկումներ չորացման ժամանակ. Մաս 2.
Ճնշման փորձարկումներ դարսակման որոշման համար

ISO 9117-3։2010

Paints and varnishes -- Drying tests -- Part 3։ Surface-drying test
using ballotini
Ներկեր և լաքեր. Փորձարկումներ չորացման ժամանակ. Մաս 3.
Մակերևույթի չորացման փորձարկումներ բալլոտինի
կիրառմամբ

ISO 16053։2010

Paints and varnishes -- Coating materials and coating systems for
exterior wood -- Natural weathering test
Ներկեր և լաքեր. Արտաքին փայտի պատվածքի նյութեր և
համակարգեր. Բնական պայմաններում հողմահարման
փորձարկումներ
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ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ

91.100.10
ISO 29581-2։2010

Cement -- Test methods -- Part 2։ Chemical analysis by X-ray
fluorescence
Ցեմենտ. Փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2. Քիմիական
վերլուծություն ռենտգենյան ֆլուորեսցենտման կիրառմամբ

91.100.23
ISO 10545-16։2010

Ceramic tiles -- Part 16։ Determination of small colour differences
Կերամիկական սալիկներ. Մաս 16. Գունային ոչ մեծ
տարբերությունների որոշումը

11

91.100.60; 83.100
ISO 4898։2010

Rigid cellular plastics -- Thermal insulation products for buildings -Specifications
Կոշտ ծակոտապլաստեր. Շինարարական ջերմամեկուսիչ
արտադրանք. Տեխնիկական պահանջներ

91.120.25; 17.160
ISO 4866։2010

Mechanical vibration and shock -- Vibration of fixed structures -Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their
effects on structures
Մեխանիկական տատանում և հարված. Շինությունների
տատանում. Տատանման չափման և շինությունների վրա դրանց
ազդեցության գնահատման ուղեցույցեր

91.220
ISO/TR 12603։2010

Building construction machinery and equipment -- Classification
Շինարարական մեքենաներ և սարքավորանք. Դասակարգում
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ

93.025; 23.040.20; 23.040.45
ISO 11298-1։2010

Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks -- Part 1։ General
Պլաստմասսե խողովակաշարային համակարգեր ստորգետնյա
ջրամատակարարման ցանցերի նորացման համար. Մաս 1.
Ընդհանուր դրույթներ

ISO 11298-3։2010

Plastics piping systems for renovation of underground water supply
networks -- Part 3։ Lining with close-fit pipes
Պլաստմասսե խողովակաշարային համակարգեր ստորգետնյա
ջրամատակարարման ցանցերի նորացման համար. Մաս 3.
Երեսպատում կիպ հարակից խողովակներով

12

ԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՆԴՈւՄ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՆՈՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ (ԵՆ)

01

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

01.040.19; 19.100
EN 1330-4։2010

Non-destructive testing - Terminology - Part 4։ Terms used in
ultrasonic testing
Ոչ քայքայիչ փորձարկում. Տերմինաբանություն. Մաս 4.
Ուլտրաձայնային փորձարկման ժամանակ կիրառվող
տերմիններ

03

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ.
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

03.120.20
EN ISO/IEC 17043։2010

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing
(ISO/IEC 17043։2010)
Համապատասխանության գնահատում. Որակավորման
ստուգմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
(ISO/IEC 17043։2010)

11

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅՈւՆ

11.040.25; 11.060.20
EN ISO 7885։2010

Dentistry - Sterile injection needles for single use (ISO 7885։2010)
Ատամնաբուժություն. Միանգամյա օգտագործման
մանրէազերծված ասեղներ ներարկման համար (ISO 7885։2010)

11.040.70
EN ISO 15798։2010

Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices
(ISO 15798։2010)
Ակնաբուժական իմպլանտատներ. Ակնաբուժական
վիսկովիրաբուժական սարքեր (ISO 15798։2010)

13

11.100.20
EN ISO 10993-16։2010

Biological evaluation of medical devices - Part 16։ Toxicokinetic
study design for degradation products and leachables
(ISO 10993-16։2010)
Բժշկական սարքերի կենսաբանական գնահատում. Մաս 16.
Արտադրանքների քայքայման հետևանքով առաջացած
նյութերի և ալկալահանման նյութերի թունակինետիկ
հետազոտությունների նախագիծ (ISO 10993-16։2010)

13

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ
ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ

13.060.20; 91.140.60
EN 15848։2010

Water conditioning equipment inside buildings – Adjustable
chemical dosing systems - Requirements for performance, safety and
testing
Շինությունների ներսում ջրի լավորակման սարքավորանք.
Քիմիական ռեագենտների դոզաչափման կարգավորման
համակարգեր. Աշխատանքային բնութագրերին,
անվտանգությանը և փորձարկմանը ներկայացվող պահանջներ

13.220.50
EN 13238։2010

Reaction to fire tests for building products - Conditioning
procedures and general rules for selection of substrates
Շինանյութերի փորձարկումները հրդեհի դեպքում.
Լավորակման գործընթացներ և տակդիրների ընտրման
ընդհանուր կանոններ

17

ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ

17.040.20
EN ISO 25178-6։2010

14

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture։ Areal Part 6։ Classification of methods for measuring surface texture (ISO
25178-6։2010)
Երկրաչափական արտադրանքների բնութագրեր (GPS).
Մակերևույթի կառուցվածք. մակերեսի պարամետրեր. Մաս 6.
Մակերևույթի կառուցվածքի չափման դասակարգման
մեթոդներ (ISO 25178-6։2010)

17.140.20; 95.020; 97.220.10
EN ISO 17201-5։2010

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5։ Noise management
(ISO 17201-5։2010)
Ձայնագիտություն. Հրաձգարանների աղմուկ. Մաս 5. Ձայնի
մակարդակի կառավարում (ISO 17201-5։2010)

19

ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ

19.100
EN 12668-1։2010

Non-destructive testing - Characterization and verification of
ultrasonic examination equipment - Part 1։ Instruments
Ոչ քայքայիչ փորձարկում. Փորձարկման ուլտրաձայնային
սարքավորանքի բնութագրերը և սարքաբերումը. Մաս 1.
Գործիքներ

EN 12668-2։2010

Non-destructive testing - Characterization and verification of
ultrasonic examination equipment - Part 2։ Probes
Ոչ քայքայիչ փորձարկում. Փորձարկման ուլտրաձայնային
սարքավորանքի բնութագրերը և սարքաբերումը. Մաս 2.
Կերպափոխիչներ

23

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԵՎ
ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԲԱՂԿԱՑՈւՑԻՉ
ՄԱՍԵՐ

23.040.01
EN 15632-2։2010

District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems – Part 2։
Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
Կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգեր. Ճկուն
խողովակաշարերի նախապես մեկուսացված համակարգեր.
Մաս 2. Պլաստմասսե ճյուղավորմամբ եռակցված
ջրամատակարարման խողովակաշարային համակարգեր.
Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

EN 15632-3։2010

District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems – Part 3։
Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test
methods
Կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգեր. Ճկուն
խողովակաշարերի նախապես մեկուսացված համակարգեր.
Մաս 2. Առանց եռակցման պլաստմասսե ճյուղավորմամբ
ջրամատակարարման խողովակաշարային համակարգեր.
Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

15

23.040.15
EN 1057։2006+A1։2010

Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water
and gas in sanitary and heating applications
Պղինձ և պղնձե համահալվածքներ. Անկար, կլոր հատույթով
պղնձե խողովակներ ջրամատակարարման և
գազամատակարարման համար

23.060.01
EN ISO 10497։2010

Testing of valves - Fire type-testing requirements (ISO 10497։2010)
Կափույրների փորձարկումներ. Հրակայունության տիպային
փորձարկումներին ներկայացվող պահանջներ

35

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ.
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

35.240.60; 03.220.20
CEN ISO/TS 13141։2010

Electronic fee collection - Localisation augmentation communication
for autonomous systems (ISO/TS 13141։2010)
Էլեկտրոնային վճարների մուտք. Ավտոնոմ համակարգերի
տեղայնացման ընդլայնման կապ (ISO/TS 13141։2010)

67

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

67.050
EN 15842։2010

Foodstuffs - Detection of food allergens – General considerations and
validation of methods
Սննդամթերք. Սննդային ալերգենների հայտնաբերումը.
Ընդհանուր դրույթներ և մեթոդների վալիդացում

67.050; 67.080.10
EN 15829։2010

16

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in currants, raisins,
sultanas, mixed dried fruit and dried figs - HPLC method with
immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection
Սննդամթերք. Օխրատոքսին A-ի հայտնաբերումը
հատապտուղների, չամիչի, քիշմիշի, խառը չորացրած մրգերի և
չորացրած թզի մեջ. Բարձրարդյունավետ հեղուկ
քրոմատագրմամբ մեթոդ իմունոաֆինային աշտարակի և
ֆլուորէսցենտային դետեկտման կիրառմամբ

67.050; 67.230
EN 15835։2010

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based foods for
infants and young children - HPLC method with immunoaffinity
column cleanup and fluorescence detection
Սննդամթերք. Օխրատոքսին A-ի հայտնաբերումը
նորածինների և փոքր տարիքի երեխաների համար
նախատեսված հացահատիկային հիմքով սննդամթերքի մեջ.
Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրմամբ մեթոդ
իմունոաֆինային աշտարակի և ֆլուորէսցենտային
դետեկտման կիրառմամբ

67.100.99; 67.200.10
EN ISO 17678։2010

Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas
chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO
17678։2010)
Կաթ և կաթնամթերք. Յուղի մաքրության որոշումը
եռագլիցերիդի վերլուծությամբ գազային քրոմատագրման
մեթոդով (ստանդարտ մեթոդ) (ISO 17678։2010)

67.220.10
EN ISO 2825։2010

Spices and condiments - Preparation of a ground sample for analysis
(ISO 2825։1981)
Համեմունքներ. Վերլուծության համար մանրացրած նմուշների
պատրաստումը (ISO 2825։1981)

EN ISO 7540։2010

Ground paprika (Capsicum annuum L.) - Specification
(ISO 7540։2006)
Աղացած փոշիանման պղպեղ (պապրիկա) (Capsicum annuum
L.). Տեխնիկական պայմաններ (ISO 7540։2006)

EN ISO 7541։2010

Ground (powdered) paprika - Determination of total natural
colouring matter content (ISO 7541։1989)
Աղացած փոշիանման պղպեղ (պապրիկա). Բնական
ներկանյութերի ընդհանուր պարունակության որոշումը
(ISO 7541։1989)

67.240
EN ISO 8589։2010

Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms
(ISO 8589։2007)
Զգայաորոշման վերլուծություն. Փորձարկման սենյակների
նախագծման ընդհանուր ուղեցույց (ISO 8589։2007)

EN ISO 10399։2010

Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399։2004)
Զգայաորոշման վերլուծություն. Մեթոդաբանություն. Երկու
նմուշի գնահատումը երեք փորձանմուշներից (ISO 10399։2004)

17

EN ISO 13299։2010

Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a
sensory profile (ISO 13299։2003)
Զգայաորոշման վերլուծություն. Մեթոդաբանություն.
Զգայաորոշման պրոֆիլի հաստատման ընդհանուր ուղեցույց
(ISO 13299։2003)

67.250
EN 15664-2։2010

Influence of metallic materials on water intended for human
consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release Part 2։ Test waters
Մետաղյա նյութերի ազդեցությունը սննդի համար
նախատեսված ջրի վրա. Դինամիկ օղի կիրառմամբ
փորձարկում մետաղների անջատման գնահատման համար.
Մաս 2. Ջուր փորձարկման համար

71

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

71.100.40
EN ISO 2871-1։2010

Surface active agents - Detergents - Determination of cationicactive
matter content - Part 1։ High-molecular-mass cationicactive matter
(ISO 2871-1։2010)
Մակերևույթաակտիվ նյութեր. Դետերգենտներ.
Կատիոնաակտիվ նյութի պարունակության որոշումը. Մաս 2.
Բարձր մոլեկուլային զանգվածով կատիոնաակտիվ նյութ
(ISO 2871-1։2010)

EN ISO 2871-2։2010

Surface active agents - Detergents - Determination of cationicactive
matter content - Part 2։ Cationic-active matter of low molecular mass
(between 200 and 500) (ISO 2871-2։2010)
Մակերևույթաակտիվ նյութեր. Դետերգենտներ.
Կատիոնաակտիվ նյութի պարունակության որոշումը. Մաս 2.
Ցածր մոլեկուլային զանգվածով (200-ից 500) կատիոնաակտիվ
նյութ (ISO 2871-2։2010)
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ՆԱՎԹԱՐԴՅՈւՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱՎԹԱՄՇԱԿՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

75.080
EN ISO 3924։2010

18

Petroleum products - Determination of boiling range distribution Gas chromatography method (ISO 3924։2010)
Նավթամթերք. Եռման սահմանների բաշխման որոշումը.
Գազային քրոմատագրման մեթոդ (ISO 3924։2010)

75.160.20; 71.080.60
CEN/TR 15993։2010

Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel – Background to
the parameters required and their respective limits and determination
Ավտոմոբիլային վառելիք. Էթանոլ (E85) պարունակող
ավտոմոբիլային վառելիք. Անհրաժեշտ պարամետրերի, դրանց
համապատասխան սահմանային արժեքների և սահմանման
հիմնավորում

75.160.20
EN 590։2009+A1։2010

Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Ավտոմոբիլային վառելիք. Դիզելային վառելիք. Պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ

77

ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ

77.040.10
EN ISO 26203-1։2010

Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 1։
Elastic-bar-type systems (ISO 26203-1։2010)
Մետաղյա նյութեր. Դեֆորմացման բարձր արագության
ժամանակ ձգման փորձարկում. Մաս 1. Առաձգական ձողի
տիպի համակարգեր (ISO 26203-1։2010)

77.140.20; 77.140.80
EN 10283։2010

Corrosion resistant steel castings
Կորոզիակայուն պողպատից ձուլվածքներ

83

ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ
ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ

83.180
EN ISO 11339։2010

Adhesives - T-peel test for flexible-to-flexible bonded assemblies
(ISO 11339։2010)
Սոսինձներ. Ճկուն սոսնձված բաղադրիչների շերտատման
փորձարկում (ISO 11339։2010)
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97

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ
ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ. ՀԱՆԳԻՍՏ. ՍՊՈՐՏ

97.140
EN 15338։2007+A1։2010

Hardware for furniture - Strength and durability of extension
elements and their components
Կահույքի օժանդակ պարագաներ. Ցցուն էլեմենտների և դրանց
բաղադրամասերի ամրությունն ու երկարակյացությունը

97.220.10; 17.140.20; 95.020
EN ISO 17201-3։2010

20

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3։ Guidelines for sound
propagation calculations (ISO 17201-3։2010)
Ձայնագիտություն. Հրաձգարանների աղմուկ. Մաս 3, Ձայնի
տարածման հաշվարկման ուղեցույց (ISO 17201-3։2010)

