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ԳՕՍՏ 30324.11-2002
1.
ГОСТ 30324.11-2002

ԳՕՍՏ Ռ 50571-7-7532013

2.

ГОСТ Р 50571-7-7532013

3.

ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.42012

Էլեկտրական բժշկական
արտադրատեսակներ. Մաս 2.
Գամմա թերապևտիկ սարքերի
անվտանգության մասնավոր
պահանջներ
Изделия медицинские
электрические. Часть 2. Частные
требования безопасности к гамматерапевтическим аппаратам
Ցածր լարման էլեկտրական
սարքավորումներ. Մաս 7-753.
Հատուկ
էլեկտրասարքավորումներին կամ
իրենց գտնվելու վայրին
ներկայացվող պահանջներ.
Էլեկտրական համակարգեր
տաքացվող հատակով և
առաստաղի մակերեսով
Электроустановки низковольтные.
Часть 7-753. Требования к
специальным электроустановкам
или местам их расположения.
Электроустановки с нагреваемыми
полами и потолочными
поверхностями
Անջատիչներ կենցաղային և
համանման ստացիոնար
էլեկտրական կայանքների համար.
Մաս 2-4. Լրացուցիչ պահանջները

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի (ՏՀ)
համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)

Լեզուն
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անջատիչ-բաժանիչի համար

ГОСТ Р 51324.2.4-2012

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2109-2013
4.

ГОСТ IEC 60335-2-1092013

5.

ГОСТ IEC 60335-2-1032013

6.

ГОСТ IEC 60335-2-97-2013

7.

ГОСТ IEC 60335-2-76-2013

Выключатели для бытовых и
аналогичных стационарных
электрических установок. Часть 2-4.
Дополнительные требования к
выключателям-разъединителям
Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-109.
Ուլլտրամանուշակագույն
ճառագայթմամբ ջրի մշակման
սարքերին վերաբերող մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и
аналогичных электрических
приборов. Часть 2-109. Частные
требования к приборам для
обработки воды ультрафиолетовым
излучением
Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-103.
Դարպասների, դռների և
պատուհանների կրիչներին
ներկայացվող մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и
аналогичных электрических
приборов. Часть 2-103. Частные
требования к приводам для ворот,
дверей и окон
Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-97.
Կրիչների, ծածկոցափեղկերի,
պարուսինածածկերի,
ծածկարանների ու նմանատիպ
սարքավորումներին ներկայացվող
մասնավոր պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-97.
Частные требования к приводам для
открывания рольставней, тентов и
жалюзи и аналогичного оборудования
Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Էլեկտրական
ցանկապատների սնման բլոկներին
վերաբերող մասնավոր պահանջներ
և փորձարկման մեթոդներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-76.
Частные требования к блокам питания
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электрического ограждения

8.

ГОСТ IEC 60335-2-75-2013

9.

ГОСТ IEC 60335-2-392013

10.

11.

ГОСТ IEC 60335-2-382013

ГОСТ IEC 60335-2-342012

Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-75.
Հանրային սննդի
ձեռնարկությունների համար
դոզավորման սարքերի և
ավտոմատների մասնավոր
պահանջներ
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-75.
Частные требования к дозирующим
устройствам и торговым автоматам для
предприятий общественного питания
Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային
սննդի ձեռնարկությունների համար
Էլեկտրական ունիվերսալ թավաների
մասնավոր պահանջներ

Безопасность бытовых и
аналогичных электрических
приборов. Часть 2-39. Частные
требования к электрическим
универсальным сковородам для
предприятий общественного
питания
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Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-38.
Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ կամ երկու
ջեռուցման մակերեսներով
կոնտակտային մշակման ապրանքների Էլեկտրական սարքավորումների մասնավոր պահանջներ

Безопасность бытовых и
аналогичных электрических
приборов. Часть 2-38. Частные
требования к электрическим
аппаратам контактной обработки
продуктов с одной и двумя
греющими поверхностями для
предприятий общественного
питания
Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Մաս 2-34.
Մոտոր-կոմպրեսորների համար
մասնավոր պահանջներ

Безопасность бытовых и
аналогичных электрических
приборов. Часть 2-34. Частные

требования к мотор-компрессорам

12.

ГОСТ МЭК 60335-2-62010

13.

ГОСТ IEC 60598-2-202012

14.

ГОСТ Р МЭК 60601-22-2013

15.

ГОСТ Р МЭК 60601-2-12013

Կենցաղային եւ համանման
էլեկտրական սարքեր.
Անվտանգություն Մաս 2-6.
Ստացիոնար հողանոցային
ջեռոցների, սալիկներ, ջեռոցների
եւ համանման սարքերի համար
մասնավոր պահանջներ
Бытовые и аналогичные
электрические приборы.
Безопасность. Часть 2-6.
Дополнительные требования к
стационарным кухонным плитам,
конфорочным панелям, духовкам и
аналогичным приборам
Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր
պահանջներ. Լույսերի ծաղկաշղթա.
Светильники. Часть 2-20. Частные
требования. Световые гирлянды
Բժշկական էլեկտրական
սարքավորումներ. Մաս 2-2.
Բարձր հաճախականությամբ
վիրաբուժական սարքերի եւ բարձր
հաճախականությամբ
վիրաբուժական պարագաների
կապված տվյալ հիմնական
ֆունկցիոնալ բնութագրերի հետ
անվտանգության մասնավոր
պահանջներ
Изделия медицинские электрические.
Часть 2-2. Частные требования
безопасности с учетом основных
функциональных характеристик к
высокочастотным
электрохирургическим аппаратам и
высокочастотным
электрохирургическим
принадлежностям
Բժշկական էլեկտրական
սարքավորումներ. Մաս 2-1.
Էլեկտրոնային արագացուցիչներ,
գործի մեջ տատանվող 1 - ից մինչեւ
50 МэВ կապված տվյալ հիմնական
ֆունկցիոնալ բնութագրերի հետ
անվտանգության մասնավոր
պահանջներ
Изделия медицинские
электрические. Часть 2-1. Частные
требования безопасности с учетом
основных функциональных
характеристик к электронным
ускорителям, работающим в
диапазоне от 1 до 50 МэВ
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16.

ГОСТ IEC 60730-2-52012

17.

ГОСТ Р МЭК 60745-216-2012

18.

ГОСТ Р МЭК 60745-215-2012

19.

ГОСТ Р МЭК 60745-213-2012

20.

ГОСТ IEC 60745-2-112011

Կենցաղային եւ համանման
նշանակությամբ ավտոմատ
էլեկտրական կառավարող սարքեր.
Մաս 2-5. Ավտոմատ էլեկտրական
վերահսկողության այրիչների
նկատմամբ լրացուցիչ
պահանջները

Автоматические электрические
управляющие устройства бытового
и аналогичного назначения. Часть
2-5. Дополнительные требования к
автоматическим электрическим
устройствам управления
горелками
Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգություն եւ փորձարկման
մեթոդներ. Մաս 2-16. Կարով մեքենաների մասնավոր պահանջներ
Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-16. Частные требования к
скобозабивным машинам
Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգություն եւ փորձարկման
մեթոդներ. Մաս 2-15. Բնական
պարիսպապատման կտրող
մեքենաների մասնավոր
պահանջներ
Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-15. Частные требования к
машинам для подрезки живой
изгороди
Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգություն եւ փորձարկման
մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական
սղոցների
մասնավոր պահանջներ
Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-13. Частные требования к
цепным пилам
Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ.
Անվտանգություն եւ փորձարկման
մեթոդներ. Մաս 2-11.
Աշխատանքային գործիքի
առաջընթաց շարժումով սղոցների
մասնավոր պահանջներ
(նրբասղոցների և
մետաղասղոցների)

Машины ручные электрические.
Безопасность и методы испытаний.
Часть 2-11. Частные требования к
пилам с возвратно-поступательным
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движением рабочего инструмента
(лобзикам и ножовочным пилам)

21.

ГОСТ IEC 60884-2-72013

22.

ГОСТ IEC 60947-5-22012

23.

ГОСТ IEC 61058-1-2012

24.

ГОСТ IEC 61557-3-2013

25.

ГОСТ IEC/TR 61912-22013

Կենցաղային եւ համանման
նպատակներով
էլեկտրական վարդակից
միակցիչներ . Մաս 2-7 .
Երկարացման լարերի կոմպլեկտ ի
լրացուցիչ պահանջները.
Соединители электрические
штепсельные бытового и
аналогичного назначения. Часть 27. Дополнительные требования к
комплектам удлинительных шнуров
Ցածր լարման բաշխման եւ
հսկման սարքավորումներ . Մաս
5-2. Ապարատներ եւ
վերահսկողության սխեմաների
անցման տարրեր . Ոչ հպակային
տվիչ.
Аппаратура распределения и
управления низковольтная. Часть 52. Аппараты и коммутационные
элементы цепей управления.
Бесконтактные датчики
Էլեկտրասարքերի անջատիչներ .
Մաս 1: Ընդհանուր պահանջներ

Выключатели для
электроприборов. Часть 1. Общие
требования
Ցածր լարման էլեկտրական
բաշխիչ ցանցեր մինչև 1000 վտ.
փոփոխական հոսանք և 1500 վտ.
հաստատուն հոսանք.
Էլեկտրաանվտանգություն.
Փորձարկումների, չափման կամ
մոնիթորինգի պաշտպանիչ
սարքավորումների սարքեր. Մաս
3. Լրիվ շրջագծի դիմադրություն
Сети электрические
распределительные низковольтные
с напряжением до 1000 В
переменного тока и 1500 В
постоянного тока.
Электробезопасность. Аппаратура
для испытания, измерения или
контроля средств защиты. Часть 3.
Полное сопротивление контура
Ցածր լարման բաշխման եւ
կառավարման կոմուտացիոն
սարքավորումներ.
Գերբեռնվածությունից
պաշտպանվող սարք. Մաս 2.
Գերբեռնվածության
պայմաններում
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26.

27.

ГОСТ IEC 61995-1-2013

ГОСТ IEC 62151-2013

ընտրողականություն.
Низковольтная коммутационная
аппаратура и аппаратура
управления. Устройства защиты от
сверхтоков. Часть 2. Селективность
в условиях сверхтоков
Կենցաղային եւ համանման
նշանակությամբ ջահ միացնելու
սարք. Մաս 1. Ընդհանուր
պյմաններ.

Устройства для подсоединения
светильников бытового и
аналогичного назначения. Часть 1.
Общие требования
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Հեռահաղորդակցության ցանցերին
էլեկտրական միացված
սարքավորումների
անվտանգություն.

Безопасность оборудования
соединяемого электрически с
телекоммуникационными сетями

28.

ГОСТ Р МЭК 625122012

Լվացող և չորացնող էլեկտրական
մեքենաների կենցաղային
օգտագործման համար .
Ֆունկցիոնալ բնութագրերի
չափման մեթոդներ
Машины электрические стиральносушильные для бытового
использования. Методы измерения
функциональных характеристик

Ստանդարտի
նշագիրը

Ստանդարտի անվանումը

հ/հ

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 603352-76-2001
1.

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 603352-34-2000
2.

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 603352-6-2000

3.

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-24. 20-2002

5.

ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 610581-2000

Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Էլեկտրական
ցանկապատների սնման
բլոկներին վերաբերող
մասնավոր պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ
Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Շարժիչճնշակներին վերաբերող
մասնավոր պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ
Կենցաղային և համանման
էլեկտրական սարքերի
անվտանգություն. Ոչ շարժական
սալերին, գլխակալային
պանելներին, տապակելու
պահարաններին և համանման
սարքերին վերաբերող
մասնավոր պահանջներ և
փորձարկման մեթոդներ
Լուսատուներ. Մաս 2.
Մասնավոր պահանջներ. Բաժին
20. Շարաններ լուսային
Անջատիչներ էլեկտրասարքերի
համար. Մաս 1. Ընդհանուր
պահանջներ և փորձարկման
մեթոդներ

Տեխնիկական
Հանձնաժողովի
(ՏՀ) համարը կամ
աշխատանքային
խումբը (ԱԽ)

Լեզուն
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