
# ნომერი დასახელება მიღების თარიღი

1 სსტ ენ ისო 12100:2010/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - დიზაინის 

ზოგადი პრინციპები - რისკის შეფასება და 

შემცირება (ისო 12100:2010)

06.12.2019

2 სსტ ენ ისო 349:1993+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

მინიმალური დაშორება ადამიანთა დაზიანების  

თავიდან ასაცილებლად

06.12.2019

3 სსტ ენ 547-1:1996+A1:2008 /2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ანთროპომეტრული ზომები - ნაწილი 1: მთლიანი 

სხეულის ანთროპომეტრული ზომების 

გათვალისწინება სამუშაო ადგილზე მთლიანი 

სხეულის განთავსებისათვის

06.12.2019

4 სსტ ენ 547-2:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ანთროპომეტრული ზომები - ნაწილი 2: საჭირო 

ანთროპომეტრული ზომების განსაზღვრის 

პრინციპები

06.12.2019

5 სსტ ენ 547-3:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება ადამიანის 

ანთროპომეტრული ზომები - ნაწილი 3: 

ანთროპომეტრული მონაცემები

06.12.2019

6 სსტ ენ 574:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ორმხრივი 

კონტროლის ხელსაწყოები - ფუნქციური ასპექტები 

- დიზაინის პრინციპები

06.12.2019

7 სსტ ენ 614-1:2006+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ერგონომიული დიზაინის პრინციპები - ნაწილი 1: 

ტერმინოლოგია და ზოგადი პრინციპები

06.12.2019

8 სსტ ენ 614-2:2000+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ერგონომიული დიზაინის პრინციპები - ნაწილი 2: 

ურთიერთქმედებები მანქანა-დანადგარების 

დიზაინისა და სამუშაო ამოცანებს შორის

06.12.2019

მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნების შესრულებისათვის განკუთვნილი სტანდარტები
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9 სსტ ენ 842:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ვიზუალური საფრთხის სიგნალები - ზოგადი 

მოთხოვნები, დიზაინი და გამოცდა

06.12.2019

10 სსტ ენ 894-1:1997+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ერგონომიული მოთხოვნები მონიტორების 

დიზაინისა და კონტროლის მოქმედებებისათვის - 

ნაწილი 1: ზოგადი პრინციპები ადამიანის 

ურთიერთქმედებისათვის მონიტორების 

დიზაინითა და კონტროლით

06.12.2019

11 სსტ ენ 894-2:1997+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ერგონომიული მოთხოვნები მონიტორების 

დიზაინისა და კონტროლის მოქმედებებისათვის - 

ნაწილი 2: დისპლეები

06.12.2019

12 სსტ ენ 894-3:2000+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ერგონომიული მოთხოვნები მონიტორების 

დიზაინისა და კონტროლისათვის - ნაწილი 3: 

ძალური ამძრავის კონტროლი

06.12.2019

13 სსტ ენ 981:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

აუდიტორული სისტემა და ვიზუალური საფრთხე 

და საინფორმაციო სიგნალები

06.12.2019

14 სსტ ენ 1005-1:2001+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ფიზიკური მახასიათებლები - ნაწილი 1: 

ტერმინები და განმარტებები

06.12.2019

16 სსტ ენ 1005-3:2002+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ფიზიკური მახასიათებლები - ნაწილი 3: 

რეკომენდებული ძალის შეზღუდვების მანქანა-

დანადგარების მოქმედებისათვის

06.12.2019

სსტ ენ 1005-2:2003+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ფიზიკური მახასიათებლები - ნაწილი 2: მანქანა-

დანადგარების ხელით მართვა და მანქანა-

დანადგარების კომპონენტის ნაწილები

15 06.12.2019
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17 სსტ ენ 1005-4:2005+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ადამიანის 

ფიზიკური მახასიათებლები - ნაწილი 4: სამუშაო 

მდგომარეობებისა და მოძრაობების შეფასება 

მანქანა-დანადგარებთან მიმართებაში

06.12.2019

18 სსტ ენ 1032:2003+A1:2008/2019

მექანიკური ვიბრაცია - მობილური მანქანა-

დანადგარების გამოცდა ვიბრაციის ემისიის 

მნიშვნელობის დასადგენად

06.12.2019

19 სსტ ენ 1093-1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

1: გამოცდის მეთოდების შერჩევა

06.12.2019

20 სსტ ენ 1093-2:2006+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

2: ტრასირებული გაზის მეთოდი დაბინძურებული 

ემისიის მაჩვენებელი გაზომვისათვის

06.12.2019

21 სსტ ენ 1093-3:2006+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

3: საცდელი სტენდის მეთოდი მოცემული 

დაბინძურებული ემისიის მაჩვენებელი 

გაზომვისათვის

06.12.2019

22 სსტ ენ 1093-4:1996+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

4: გამონაბოლქვი სისტემის დაჭერის ეფექტურობა - 

ტრასირებული მეთოდი

06.12.2019

23 სსტ ენ 1093-6:1998+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

6: მასით განცალკევების ეფექტურობა, როზეტი 

უსადენო

06.12.2019
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24 სსტ ენ 1093-7:1998+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

7: გამოყოფის ეფექტურობა მასით, სადინარში

06.12.2019

25 სსტ ენ 1093-8:1998+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

8: დაბინძურების კონცენტრაციის პარამეტრი, 

საცდელი სტენდის მეთოდი 

06.12.2019

26 სსტ ენ 1093-9:1998+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

9: დაბინძურების კონცენტრაციის პარამეტრი, 

ოთახის მეთოდი 

06.12.2019

27 სსტ ენ 1093-11:2001+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - საავიაციო 

საშიში ნივთიერებების ემისიის შეფასება - ნაწილი 

11: დეკონტამინაციის ინდექსი

06.12.2019

28 სსტ ენ 1299:1997+A1:2008/2019

მექანიკური ვიბრაცია და შოკი - მანქანების 

ვიბრაციის იზოლაცია - ინფორმაციის წყაროს 

იზოლაცია აპლიკაციისთვის

06.12.2019

29 სსტ ენ 1837:1999+A1:2009/2019
მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მანქანების 

ინტეგრანული განათება 
06.12.2019

31 სსტ ენ ისო 3743-1:2010/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - საინჟინრო 

მეთოდები რევერბერაციულ ზონებში მცირე, 

მოძრავი წყაროებისთვის - ნაწილი 1: შედარების 

მეთოდი სქელი კედელის მქონე საგამოცდო 

ოთახებისათვის (ისო 3743-1:2010)

06.12.2019

სსტ ენ ისო 3741:2010/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - სიზუსტის 

მეთოდი რევებერაციის საგამოცდო 

ოთახებისათვის (ისო 3741:2010)

30 06.12.2019
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32 სსტ ენ ისო 3743-2:2009/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - საინჟინრო 

მეთოდები რევერბერაციულ ზონებში მცირე, 

მოძრავი წყაროებისთვის - ნაწილი 2: მეთოდები 

სპეციალური რევებერაციის საგამოცდო 

ოთახებისათვის (ისო 3743-2:1994)

06.12.2019

33 სსტ ენ ისო 3744:2010/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - საინჟინრო 

მეთოდები არსებითად თავისუფალი ველისათვის 

ამრეკლ ბრტყელ ზედაპირზე (ისო 3744:2010) 

06.12.2019

34 სსტ ენ ისო 3745:2012/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - სიზუსტის 

მეთოდი ექოს  და ექოს გარეშე ოთახებისათვის 

(ისო 3745:2012)

06.12.2019

35 სსტ ენ ისო 3746:2010/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - კვლევის 

მეთოდი შემოკვრის გაზომვით ამრეკლ ბრტყელ 

ზედაპირის გამოყენებით (ისო 3746:2010) 

06.12.2019

36 სსტ ენ ისო 3747:2010/2019

აკუსტიკა - ხმის ენერგიის დონის განსაზღვრა 

ხმაურის წყაროების გამოყენებით - 

საინჟინრო/კვლევის მეთოდი ადგილზე 

გამოყენებით რევერბერაციულ გარემოში (ისო 

3747:2010) 

06.12.2019

37 სსტ ენ ისო 4413:2010/2019

ჰიდრავლიკური სითხის სიმძლავრე - ზოგადი 

წესები და უსაფრთხოების მოთხოვნები 

სისტემებისთვისა და მათი კომპონენტებისათვის 

(ისო 4413:2010)

06.12.2019

38 სსტ ენ ისო 4414:2010/2019

პნევმატური სითხის სიმძლავრე - ზოგადი წესები 

და უსაფრთხოების მოთხოვნები სისტემებისთვისა 

და მათი კომპონენტებისათვის (ისო 4414:2010)

06.12.2019
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39 სსტ ენ ისო 4871:2009/2019

აკუსტიკა -  დეკლარაცია და შემოწმება მანქანა-

დანადგარებისა და აღჭურვილობის ხმაურის 

ემისიის მნიშვნელობებისათვის (ისო 4871:1996)

06.12.2019

40 სსტ ენ ისო 5136:2009/2019

აკუსტიკა - გამოხსივებადი ხმის ენერგიის 

განსაზღვრა მილში ვენტილატორითა და სხვა 

ჰაერის მოძრაობის მოწყობილობებით (ისო 

5136:2003) 

06.12.2019

41 სსტ ენ ისო 7235:2009/2019

აკუსტიკა - ლაბორატორიული გაზომვის 

პროცედურები კანალური მაყუჩისა და საჰაერო 

ტერმინალის ერთეულებისათვის - ჩაყენების 

დანაკარგი, ნაკადის ბგერა და წნევის სრული 

დაკარგვა (ისო 7235:2003)

06.12.2019

42 სსტ ენ ისო 7731:2008/2019

ერგონომიკა -  საფრთხის სიგნალები 

საზოგადოებისა და სამუშაო ადგილებისათვის - 

აუდიტორული საფრთხის სიგნალები (ისო 

7731:2003)

06.12.2019

44 სსტ ენ ისო 9614-3:2009/2019

აკუსტიკა - ხმის სიმძლავრის დონეების 

განსაზღვრა ხმაურის წყაროების ხმის 

ინტენსივობის გამოყენებით - ნაწილი 3: სიზუსტის 

მეთოდი გაზომვა სკანირებით (ისო 9614-3:2002) 

06.12.2019

45 სსტ ენ ისო 10326-1:2016/2019

მექანიკური ვიბრაცია - სატრანსპორტო 

საშუალების სავარძლის შეფასების 

ლაბორატორიული მეთოდი - ნაწილი 1: ძირითადი 

მოთხოვნები (ისო 10326-1:2016, შესწორებული 

ვერსია 2017-02)

06.12.2019

43 სსტ ენ ისო 9614-1:2009/2019

აკუსტიკა - ხმის სიმძლავრის დონეების 

განსაზღვრა ხმაურის წყაროების ხმის 

ინტენსივობის გამოყენებით - ნაწილი 1: 

დისკრეტული წერტილების გაზომვა (ისო 9614-

1:1993) 

06.12.2019
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46 სსტ ენ ისო 11161:2007/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ინტეგრირებული წარმოების სისტემები - 

ძირითადი მოთხოვნები (ისო 11161:2007)

06.12.2019

47 სსტ ენ ისო 11161:2007/A1:2010/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ინტეგრირებული წარმოების სისტემები - 

ძირითადი მოთხოვნები ცვლილება 1 (ისო 

11161:2007/Amd 1:2010)

06.12.2019

48 სსტ ენ 1028-2:2002+A1:2008/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო ტუმბოები- 

ხანძარსაწინააღმდეგო ცენტრიდანული ტუმბოები 

კაფსულით-ნაწილი 2: ზოგადი და უსაფრთხოების 

მოთხოვნების ვერიფიკაცია

06.12.2019

49 სსტ ენ 1034-1:2000+A1:2010/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები

06.12.2019

50 სსტ ენ 1034-2:2005+A1:2009 /2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 2:  ქერქის დოლები

06.12.2019

51 სსტ ენ 1034-3:2011/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 3:გადამხვევები და ბობინები 

06.12.2019

52 სსტ ენ 1034-4:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 4: ცელულოზის გამგლეჯები და მათი 

დატვირთვის საშალებები

06.12.2019
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53 სსტ ენ 1034-5:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 5:ფურცლისმჭრელი მანქანა-დანადგარები

06.12.2019

54 სსტ ენ 1034-6:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 6: კალანდრი

06.12.2019

55 სსტ ენ 1034-7:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 7: ყუთები

06.12.2019

56 სსტ ენ 1034-8:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 8: გამწმენდი მოწყობილობები

06.12.2019

57 სსტ ენ 1034-13:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 13: ბეილის და ელემენტის მავთულის 

გამათბობელი მანქანები

06.12.2019

58 სსტ ენ 1034-14:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 14:ბობინის გამყოფი

06.12.2019

59 სსტ ენ 1034-16:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 16:ქაღალდისა და დაფის შემქმნელი 

მანქანები

06.12.2019
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60 სსტ ენ 1034-17:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 17:ქსოვილის შემქმნელი მანქანები

06.12.2019

61 სსტ ენ 1034-21:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 21:შესაფუთი მანქანები

06.12.2019

62 სსტ ენ 1034-22:2005+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 22: ხის სალესები

06.12.2019

63 სსტ ენ 1034-26:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 26: რულონის შეფუთვის მასალები

06.12.2019

64 სსტ ენ 1034-27:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის შემქმნელი 

და ქაღალდის გამომყვანი მანქანების მიმართ- 

ნაწილი 27: რულონის დამუშავების სისტემები

06.12.2019

65 სსტ ენ 1114-1:2011/2019

პლასტმასისა და რეზინის მანქანა-დანადგარები-

ექსტრუდერები და ექსტრუზიის ხაზები- ნაწილი 1: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები 

ექსტრუდერებისათვის

06.12.2019

66 სსტ ენ 1114-3:2001+A1:2008/2019

პლასტმასისა და რეზინის მანქანა-დანადგარები-

ექსტრუდერები და ექსტრუზიის ხაზები- ნაწილი 3: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები მანქანა-

დანადგარებისათვის

06.12.2019

სტანდარტები ხელმისაწვდომია სააგენტოს sst.geostm.gov.ge მეშვეობით Page 9 of 100



67 სსტ ენ 1175-1:1998+A1:2010/2019

სამრეწველო-სატვირთო მანქანების უსაფრთხოება-

ელექტრო მოთხოვნები -ნაწილი 1: ზოგადი 

მოთხოვნები აკუმულატორის სიმძლავრეზე 

მომუშავე სატვირთო მანქანებისათვის

06.12.2019

68 სსტ ენ 1175-2:1998+A1:2010/2019

სამრეწველო-სატვირთო მანქანების უსაფრთხოება-

ელექტრო მოთხოვნები -ნაწილი 2: ზოგადი 

მოთხოვნები შიდაწვის ძრავის სიმძლავრეზე 

მომუშავე სატვირთო მანქანებისათვის

06.12.2019

69 სსტ ენ 1175-3:1998+A1:2010/2019

სამრეწველო-სატვირთო მანქანების უსაფრთხოება-

ელექტრო მოთხოვნები -ნაწილი 3:სპეციფიკური 

მოთხოვნები შიგაწვის ძრავის სიმძლავრეზე 

მომუშავე სატვირთო მანქანების ელექტრო 

სიმძლავრის ტრანსმისიის სისტმებისათვის

06.12.2019

71 სსტ ენ 1218-2:2004+A1:2009/2019

ხის გადასამუშავებელი ჩარხების უსაფრთხოება -

კოტასაჭრელი ჩარხები - ნაწილი 2: ორმხრივი 

კოტასაჭრელი ჩარხები ან/და პროფილური ჩარხები 

ჯაჭვური კონვეირული გადამცემით

06.12.2019

72 სსტ ენ 1218-3:2001+A1:2009/2019

ხის გადასამუშავებელი ჩარხების უსაფრთხოება -

კოტასაჭრელი ჩარხები - ნაწილი 3: ხის 

სტრუქტურის მოჭრისათვის  ხელით მომუშავე 

კოტსაჭრელი ჩარხები მოძრავი მაგიდებით

06.12.2019

70 სსტ ენ 1218-1:1999+A1:2009/2019

ხის გადასამუშავებელი ჩარხების უსაფრთხოება -

კოტასაჭრელი ჩარხები- ნაწილი 1: ცალმხრივი 

კოტასაჭრელი ჩარხები მოძრავი მაგიდით

06.12.2019
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73 სსტ ენ 1218-5:2004+A1:2009/2019

ხის გადასამუშავებელი ჩარხების უსაფრთხოება -

კოტასაჭრელი ჩარხები - ნაწილი 5: ცალმხრივი 

პროფილური ჩარხები უძრავი მაგიდებით და 

ჯაჭვური ან კონვეირული  გადამცემით

06.12.2019

74 სსტ ენ 1248:2001+A1:2009/2019

სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები აბრაზიული შემოქრევის 

მოწყობილობებისათვის

06.12.2019

75 სსტ ენ 1265:1999+A1:2008/2019

სასხმელო მოწყობილობები - ხმაურის საგამოცდო 

კოდი  სასხმელო მოწყობილობებისა და 

აღჭურვილობისათვის

06.12.2019

76 სსტ ენ 1374:2000+A1:2010/2019

სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობები- 

სილოსის სტაციონარული გადმოსატვირთები-

უსაფრთხოება

06.12.2019

77 სსტ ენ 1398:2009/2019 სატვირთო ბაქანი -  უსაფრთხოების მოთხოვნები 06.12.2019

78 სსტ ენ 1417:2014/2019

პლასტმასისა და რეზინის მაქანა-დანადგარები- ორ 

როლიანი საფრეზი დაზგები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

79 სსტ ენ 1459-1:2017/2019

უხეში რელიეფის სატვირთო მანქანები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 1: ცვლადი დაშვების სატვირთო მანქანები

06.12.2019

80 სსტ ენ 1459-2:2015/2019

უხეში რელიეფის სატვირთო მანქანები -

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 2:ბრუნვადი სატვირთო მანქანები

06.12.2019

81 სსტ ენ 1492-1:2000+A1:2008/2019

ტექსტილის ქამრები-უსაფრთხოება- ნაწილი 1: 

ტვირთამწევი გლუვი ქამრები, ზოგადი 

გამოყენებისთვის,დამზადებული ქიმიური 

ბოჭკოსაგან 

06.12.2019

82 სსტ ენ 1492-2:2000+A1:2008/2019

ტექსტილის ქამრები-უსაფრთხოება-ნაწილი 

2:მრგვალი სინთეზური ბოჭკოვანი ქამრები 

ზოგადი გამოყენებისთვის

06.12.2019
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83 სსტ ენ 1492-4:2004+A1:2008/2019

ტექსტილის ქამრები-უსაფრთხოება-ნაწილი 4:ამწე 

ქამრები ზოგადი მომსახურებისათვის  

დამზადებული ბუნებრივი და ხელოვნური 

ბოჭკოვანი თოკებისგან

06.12.2019

84 სსტ ენ 1493:2010/2019 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამწეები 06.12.2019

85 სსტ ენ ისო 11681-1:2011/2019

სატყეო მეურნეობის მანქანა-დანადგარები-

პორტატული ჯაჭვის უსაფრთხოების მოთხოვნები 

და გამოცდა - ნაწილი 1: ჯაჭვური ხერხი ხეების 

მომსახურებისთვის (ისო  11681-2:2011)

06.12.2019

86 სსტ ენ ისო 11681-2:2011/2019

სატყეო მეურნეობის მანქანა-დანადგარები-

პორტატული ჯაჭვის უსაფრთხოების მოთხოვნები 

და გამოცდა - ნაწილი 2: ჯაჭვური ხერხი ხეების 

მომსახურებისთვის (ისო  11681-2:2011)

06.12.2019

87 სსტ ენ ისო 11806-1:2011/2019

სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოცდები 

პორტატული,  ელექტროგადამცემი საჭრელებისა 

და ბალახის საჭრელებისთვის - ნაწილი 1: 

ინტეგრალური წვის ძრავის მანქანა-დანადგარები 

(ისო 11806-1:2011)

06.12.2019

88 სსტ ენ ისო 11850:2011/2019

სატყეო მეურნეობის მანქანა-დანადგარები- 

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები  (ისო 

11850:2011)

06.12.2019

89 სსტ ენ ისო 11850:2011/A1:2016/2019

სატყეო მეურნეობის მანქანა-დანადგარები- 

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები  (ისო 

11850:2011)

06.12.2019

90 სსტ ენ 12012-1:2007+A1:2008/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანა-დანადგარები - 

ზომის შემცირების მანქანა-დანადგარები - ნაწილი 

1: უსაფრთხოების მოთხოვნები დანა 

გრანულატორებისათვის

06.12.2019
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91 სსტ ენ 12012-3:2001+A1:2008/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანა-დანადგარები - 

ზომის შემცირების მანქანა-დანადგარები - ნაწილი 

3: უსაფრთხოების მოთხოვნები სახეხელასათვის

06.12.2019

92 სსტ ენ 12012-4:2006+A1:2008/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანა-დანადგარები - 

ზომის შემცირების მანქანა-დანადგარები - ნაწილი 

4: უსაფრთხოების მოთხოვნები 

აგლომერატორებისათვის

06.12.2019

93 სსტ ენ 12041:2014/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - მსხმელები - უსაფრთხოების და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

94 სსტ ენ 12043:2014/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - ცომის ავტომატური გამყოფები - 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

95 სსტ ენ 12053:2001+A1:2008/2019
სამრეწველო სატვირთო მანქანები - ხმაურის 

ემისიების გაზომვის გამოცდის მეთოდები
06.12.2019

96 სსტ ენ 12077-2:1998+A1:2008/2019

ამწეების უსაფრთხოება - ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 2: 

მოწყობილობების შეზღუდვა და 

ინდიკატორულები

06.12.2019

97 სსტ ენ 12158-1:2000+A1:2010/2019

სამშენებლო ამწევი მოწყობილობი 

პროდუქტებისათვის - ნაწილი 1: ამწეები 

წვდომადი პლატფორმებით

06.12.2019

98 სსტ ენ 12158-2:2000+A1:2010/2019

სამშენებლო ამწევი მოწყობილობი 

პროდუქტებისათვის - დახურული ამწეები 

არაწვდომადი  დატვირთვის მოწყობილობებით

06.12.2019

99 სსტ ენ 12159:2012/2019
სამშენებლო ამწევი მოწყობილობი  და მასალები 

ვერტიკალურად მართვადი გალიებით
06.12.2019
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100 სსტ ენ 12203:2003+A1:2009/2019

ფეხსაცმლის, ტყავის და ტყავის ნაწარმის 

წარმოების მანქანები - ფეხსაცმლისა და ტყავის 

პრესები - უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

101 სსტ ენ 12267:2003+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

წრიული ხერხის აპარატები - უსაფრთხოების და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

102 სსტ ენ  12268:2014/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

საყრდენი მანქანები - უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

103 სსტ ენ 12301:2000+A1:2008/2019
პლასტმასის და რეზინის აპარატები - კალენდრები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები
06.12.2019

105 სსტ ენ 12312-5:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 5: 

თვითმფრინავების საწვავის შემვსები 

მოწყობილობა

06.12.2019

106 სსტ ენ 12312-7:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 7: 

თვითმფრინავების მოძრავი მოწყობილობა

06.12.2019

107 სსტ ენ 12312-8:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 8:  მომსახურე 

კიბეები და პლატფორმები

06.12.2019

108 სსტ ენ 12312-9:2013/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 9:  

კონტეინერი/ პლატაზე მტვირთავები

06.12.2019

სსტ ენ 12312-1:2013/2019

საჰაერო ხომალდის საყრდენის დამხმარე 

მოწყობილობები - სპეციფიკური მოთხოვნები - 

ნაწილი 1: სამგზავრო კიბეები

104 06.12.2019
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109 სსტ ენ 12312-10:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 10:  

კონტეინერის/ პალიტის გადამცემი გადასაზიდები

06.12.2019

110 სსტ ენ 12312-14:2014/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 14: 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

ჩასხდომის მანქანები

06.12.2019

111 სსტ ენ 12312-15:2006+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 15:  ბარგისა 

და მოწყობილობების ტრაქტორები

06.12.2019

112 სსტ ენ 12312-16:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 16: ჰაერის 

მიწოდების დამწყები მოწყობილობა

06.12.2019

113 სსტ ენ 12312-17:2004+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 17: ჰაერის 

კონდიცირების მოწყობილობები

06.12.2019

114 სსტ ენ 12312-19:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 19: ჰაერის 

ამწევები,  ჰიდრავლიკური ამწევები და 

საყრდენები

06.12.2019

115 სსტ ენ 12312-20:2005+A1:2009/2019

საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - 

სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 20: 

ელექტროენერგიის გრუნტის ელექტრული 

ერთეულები

06.12.2019

116 სსტ ენ 12321:2003+A1:2009/2019

მიწისქვეშა სამთო დანადგარები - დაზღვევა 

ჯავშანტექნიკური კონვეიერების უსაფრთხოების 

მოთხოვნების შესახებ

06.12.2019

117 სსტ ენ 12331:2003+A2:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მაქანა-დანადგარები 

- გამწმენდი აქანა-დანადგარები -  უსაფრთხოებისა 

და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019
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118 სსტ ენ 12355:2003+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მაქანა-დანადგარები 

- დამუშავების, კანის დასუფთავებისა და 

მემბრანის მოცილების მანქანა-დანადგარები - 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

119 სსტ ენ 12385-10:2003+A1:2008/2019

ფოლადის მავთულის თოკები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 10: სპირალური თოკები ზოგადი 

სტრუქტურული გამოყენებისთვის

06.12.2019

120 სსტ ენ 12387:2005+A1:2009/2019

ფეხსაცმლის, ტყავის და იმიტირებული ტყავის 

ნაწარმის წარმოების მანქანები - ფეხსაცმლის 

მოდულური შეკეთების მოწყობილობა - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

121 სსტ ენ 12409:2008+A1:2011/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანა-დანადგარები - 

თერმოფორმინგის მანქანა-დანადგარები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

122 სსტ ენ 12417:2001+A2:2009 /2019

123 სსტ ენ 12417:2001+A2:2009/AC:2010/2019

124 სსტ ენ 12463:2004+A1:2011/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

შემავსებელი აპარატები და დამხმარე მანქანები - 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

125 სსტ ენ 12525:2000+A2:2010/2019
სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები - წინა 

სატვირთო მანქანები - უსაფრთხოება
06.12.2019

126 სსტ ენ 12545:2000+A1:2009/2019

ფეხსაცმლის, ტყავის და იმიტირებული ტყავის 

ნაწარმის წარმოების მანქანები - ხმაურის გამოცდის 

კოდი-საერთო მოთხოვნები

06.12.2019

127 სსტ ენ 12547:2014/2019
ცენტრიფუგა - უსაფრთხოების საერთო 

მოთხოვნები
06.12.2019

128 სსტ ენ 12622:2009+A1:2013/2019
ჩარხების უსაფრთხოება - ჰიდრავლიკური პრეს 

მუხრუჭები
06.12.2019

129 სსტ ენ 12644-1:2001+A1:2008/2019
ამწეები - ინფორმაცია გამოყენებისა და 

გამოცდისათვის - ნაწილი 1: ინსტრუქციები
06.12.2019

ჩარხები - უსაფრთხოება - მანქანათმშენებლობის 

ცენტრები
06.12.2019
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130 სსტ ენ 12644-2:2000+A1:2008/2019
ამწეები - ინფორმაცია გამოყენებისა და 

გამოცდისათვის - ნაწილი 2: მარკირება
06.12.2019

131 სსტ ენ 12653:1999+A2:2009/2019

ფეხსაცმლის, ტყავის და იმიტირებული ტყავის 

ნაწარმის წარმოების მანქანები - ლურსმის შემყვანი 

მანქანები-უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

132 სსტ ენ 12693:2008/2019

სამაცივრო სისტემები და სათბობი ტუმბოები - 

უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი მოთხოვნები - 

მოცულობითი გამაგრილებელი ჩანაცვლების 

კომპრესორები

06.12.2019

133 სსტ ენ 12717:2001+A1:2009/2019 ლითონსაჭრელი ჩარხები-საბურღი მანქანები 06.12.2019

134 სსტ ენ 12733:2001+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები - 

ქვეითად სასიარულო ძრავიანი სათიბები -

უსაფრთხოება

06.12.2019

135 სსტ ენ 12750:2013/2019

ხის გადამამუშავებელი დანადგარების 

უსაფრთხოება - ოთხ დისკის დაყალიბების მანქანა-

დანადგარები

06.12.2019

136 სსტ ენ 12852:2001+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

კვების გადამამუშავებლები და ბლენდერები - 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

137 სსტ ენ 12853:2001+A1:2010/2019

138 სსტ ენ 12853:2001+A1:2010/AC:2010/2019

139 სსტ ენ 12854:2003+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები -  

შემრევი კოჭი - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

140 სსტ ენ 12855:2003+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები -  

მბრუნავი საჭრელი კამერები - უსაფრთხოების და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

141 სსტ ენ 12881-1:2014/2019

კონვეიერის  ლენტები - ხანძრის სიმულაციის 

გამოცდა აალებადობაზე - ნაწილი 1: პროპანის 

დამწვრობის გამოცდები

06.12.2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

ხელის ბლენდერები და სათქვეფები - 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019
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142 სსტ ენ 12881-2:2005+A1:2008/2019

კონვეიერის ლენტები - ხანძრის სიმულაციის 

გამოცდა აალებადობაზე - ნაწილი 2: 

დიდმასშტაბიანი ცეცხლის გამოცდა

06.12.2019

143 სსტ ენ 12882:2015/2019

კონვეიერის ლენტები ზოგადი გამოყენებისათვის -

ელექტრო და აალებადობის უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

144 სსტ ენ 12921-2:2005+A1:2008/2019

მანქანები ზედაპირის გაწმენდისათვის და 

სამრეწველო ნივთების წინასწარი 

დამუშავებისათვის ორთქლის ან სითხის 

გამოყენებისას - ნაწილი 2: წყლისებრი სითხეების 

გამოყენებით საწმენდი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება

06.12.2019

145 სსტ ენ 12921-3:2005+A1:2008/2019

მანქანები ზედაპირის გაწმენდისათვის და 

სამრეწველო ნივთების წინასწარი 

დამუშავებისათვის ორთქლის ან სითხის 

გამოყენებისას - ნაწილი 3: ადვილაალებადი 

სითხეების გამოყენებით საწმენდი მანქანა-

დანადგარების უსაფრთხოება

06.12.2019

146 სსტ ენ 12965:2003+A2:2009/2019

ტრაქტორები  და მანქანა-დანადგარები სასოფლო 

სამეურნეო  და სატყეო მეურნეობისათვის - 

სიმძლავრის ართმევა  (PTO) ამძრავი ლილვი და 

მათი საფარები - უსაფრთხოება

06.12.2019

147 სსტ ენ 12978:2003+A1:2009/2019

სამრეწველო, კომერციული და ავტოფარეხების 

კარები და კარიბჭეები - ელექტრო  კარებისა და 

კარიბჭეების უსაფრთხოების მოწყობილობები - 

მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები  

06.12.2019

148 სსტ ენ 12981:2005+A1:2009/2019

შესაფუთი მასალები- სპრეის კამერა ორგანული 

ფხვნილის საფარის მასალის გამოყენებისთვის - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019
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149 სსტ ენ 12984:2005+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

პორტატული ან /და ხელით მართული მანქანები 

მექანიკური საჭრელი ხელსაწყოებით - 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

150 სსტ ენ 13000:2010+A1:2014/2019 ამწეები - მობილური ამწეები 06.12.2019

151 სსტ ენ 13001-1:2015/2019
ამწეები - ზოგადი დიზაინი - ნაწილი 1: ზოგადი 

პრინციპები და მოთხოვნები
06.12.2019

152 სსტ ენ 13001-2:2014/2019
ამწეების უსაფრთხოება - ზოგადი დიზაინი - 

ნაწილი 2: დატვირთვის მექანიზმი
06.12.2019

153 სსტ ენ 13001-3-2:2014/2019

ამწეები - კონსტრუქციის ზოგადი დებულებები - 

ნაწილი 3-2: ზღვრული მდგომარეობები და 

მავთულის გვარლის გამოყენებადობის შემოწმება 

მრავალგორგოლაჭიანი  მდნარი სისტემებისა და 

აღჭურვილობის სისტემებში

06.12.2019

154 სსტ ენ 13001-3-5:2016/2019

ამწეები - კონსტრუქციის ზოგადი დებულებები - 

ნაწილი 3-5: ზღვრული მდგომარეობის და ჭედური 

კავკების გამოყენების შემოწმება

06.12.2019

155 სსტ ენ 13023:2003+A1:2010/2019

ხმაურის გაზომვის მეთოდები დაბეჭდვისთვის, 

ქაღალდის კონვერტაციისთვის, ქაღალდის 

დამზადების მანქანები და დამხმარე 

მოწყობილობები - მე -2 და მე -3 კლასების  

სიზუსტით

06.12.2019

156 სსტ ენ 13059:2002+A1:2008/2019
სამრეწველო მანქანების უსაფრთხოება - ვიბრაციის 

გაზომვის გამოცდის მეთოდები
06.12.2019

157 სსტ ენ 13112:2002+A1:2009/2019

თრიმვლავი მანქანა-დანადგარები- დანაწევრებისა 

და დანის სამკერვალო მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

158 სსტ ენ 13113:2002+A1:2010/2019

თრიმვლავი მანქანა-დანადგარები- გორგოლაჭი 

სამკერვალო მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019
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159 სსტ ენ 13128:2001+A2:2009/2019
ჩარხების უსაფრთხოება -  გაგლინვის მანქანები 

(ბურღვის აპარატების ჩათვლით)
06.12.2019

160 სსტ ენ 13128:2001+A2:2009/AC:2010/2019
ჩარხების უსაფრთხოება -  გაგლინვის მანქანები 

(ბურღვის აპარატების ჩათვლით)
06.12.2019

161 სსტ ენ 13140:2000+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები - 

შაქრისა და სურსათის ჭარხლის მოკრეფის 

მოწყობილობა- უსაფრთხოება

06.12.2019

162 სსტ ენ 13155:2003+A2:2009/2019
ამწეები - უსაფრთხოება - არაფიქსირებული 

ტვირთის ასაწევი მოწყობილობები
06.12.2019

163 სსტ ენ 13157:2004+A1:2009/2019
ამწეები - უსაფრთხოება - ხელის ძალაზე მომუშავე 

ამწეები
06.12.2019

164 სსტ ენ 13204:2016/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო და სამაშველო სამსახურის 

გამოყენების ორმაგი მოქმედების ჰიდრავლიკური 

სამაშველო საშუალებები - უსაფრთხოებისა და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

165 სსტ ენ 13208:2003+A1:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - ბოსტნეული კანგამცლა- 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

166 სსტ ენ 13288:2005+A1:2009/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - რეზერვუარული ამწეები  და  

ამოსაბრუნებელი მანქანები - უსაფრთხოებისა და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

167 სსტ ენ 13289:2001+A1:2013/2019

მაკარონის გადამამუშავებელი საწარმო - საშრობები 

და გამაგრილებლები - უსაფრთხოების და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

168 სსტ ენ 13355:2004+A1:2009/2019
შესაფუთი მასალები - კომბინირებული კაბინები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები
06.12.2019

169 სსტ ენ 13378:2001+A1:2013/2019

მაკარონის გადამამუშავებელი საწარმო - მაკარონის 

პრესები - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019
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170 სსტ ენ 13379:2001+A1:2013/2019

მაკარონის გადამამუშავებელი საწარმო - 

გამანაწილებელი, ამცლელი და საჭრელი მანაქანა-

დანადგარი, ჯოხის დაბრუნების კონვეიერი და 

სათავსო - უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

171 სსტ ენ 13389:2005+A1:2009/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - ჰორიზონტალური ლილვით 

შემრევი - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

172 სსტ ენ 13390:2002+A1:2009/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - ღვეზელისა და ტარტის მანქანა-

დანადგარები - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

173 სსტ ენ 13411-2:2001+A1:2008/2019

ფოლადის თოკების ბოლოების დამაგრება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 2. 

სამკერვალო საბაგირო ზოლებით

06.12.2019

174 სსტ ენ 13411-8:2011/2019

ფოლადის მავთულის ბაგირის დაბოლოება - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 8: საჭედი მანქანის 

ტერმინალები და  შემომჭერები

06.12.2019

175 სსტ ენ 13414-2:2003+A2:2008/2019

ფოლადის მავთულის ღვედები - უსაფრთხოება- 

ნაწილი 2: სპეციფიკაციები მწარმოებლის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენების

06.12.2019

176 სსტ ენ 13418:2013/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანები -  ფირების ან 

ფირფიტების დასახვევი მანქანები- უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

177 სსტ ენ 13448:2001+A1:2009/2019
სასოფლო სამეურნეო და სატყევე მეურნეობის 

მანქანები- მწკრივად მოძრავი ერთეულები
06.12.2019

178 სსტ ენ 13457:2004+A1:2010/2019

ფეხსაცმელი, ტყავი და ტყავის შემცვლელი 

პროდუქტის მწარმოებელი მანქანები-  გამყოფი და 

მჭრელი მანქანები- უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019
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179 სსტ ენ 13534:2006+A1:2010/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები- შემნახველი 

მანქანები-  უსაფრთხოების და ჰიგიენური 

მოთხოვნები

06.12.2019

180 სსტ ენ 13557:2003+A2:2008/2019 ამწეები- კონტროლი და კონტროლის სადგურები 06.12.2019

181 სსტ ენ 13570:2005+A1:2010/2019

სურსათის მწაროებელი მანქანები- შემრევი 

მანქანები- უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

182 სსტ ენ 13586:2004+A1:2008/2019 ამწეები- მისვლის სისტემები 06.12.2019

183 სსტ ენ 13591:2005+A1:2009/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები-  ფიქსირებული 

სექციური ღუმელები - უსაფრთხოების და 

ჰიგიენური მოთხოვნები

06.12.2019

184 სსტ ენ 13621:2004+A1:2010/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები- სალათის 

საშრობი- უსაფრთხოების და ჰიგიენური 

მოთხოვნები

06.12.2019

185 სსტ ენ 13675:2004+A1:2010/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-  მილების 

ფორმირების  უსაფრთხოების მოთხოვნები და 

მათი საბოლოო ხაზის დამასრულებელი 

მოწყობილობები

06.12.2019

186 სსტ ენ 13731:2007/2019

ამწევი ჩანთის სისტემები  სახანძრო და სამაშველო 

სერვისების გამოყენებისთვის-  უსაფრთხოების და 

სამოქმედო მოთხოვნები

06.12.2019

187 სსტ ენ 13732:2013/2019

სურსათის წარმოების მანქანები- ცისტერნის 

გამაგრილებლები - სამოქმედო მოთხოვნები, 

უსაფრთხოება და ჰიგიენა

06.12.2019

188 სსტ ენ 13870:2015/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები- ცისტერნის 

გამაგრილებლები - სამოქმედო მოთხოვნები, 

უსაფრთხოება და ჰიგიენა

06.12.2019

189 სსტ ენ 13871:2014/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები- კუბებად 

მჭრელი მანქანები- უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

190 სსტ ენ 13885:2005+A1:2010/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები-  

დამფასოებველი მანქანები- უსაფრთხოების და 

ჰიგიენის მოთხოვენები

06.12.2019
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191 სსტ ენ 13886:2005+A1:2010/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები - სამზარეულოს 

ჩაიდანი აღჭურვილი მომრევით და მიქსერით- 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები.

06.12.2019

192 სსტ ენ 13889:2003+A1:2008/2019

გამოჭედილი (ჭედვური , კოვანი) ფოლადის 

ბორკილები აწევის დანიშნულებისთვის- 

რგოლსარჭი ბორკილები და რკალისებრი 

ბორკილები-  დონე 6- უსაფრთხოება

06.12.2019

193 სსტ ენ 13951:2012/2019

სითხის მტუმბავები- უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

აგრო-საკვები პროდუქტების მოწყობილობები. 

შემუშავებული წესები ჰიგიენის ნორმების  

უზრუნველსაყოფად

06.12.2019

194 სსტ ენ 13954:2005+A1:2010/2019

სურსათის მწარმოებელი მანქანები- პურის 

საჭრელები- უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

195 სსტ ენ 13977:2011/2019

სარკინიგზო აღჭურვილობები- გზის აგებულება , 

რელსები- უსაფრთხოების მოთხოვნები მცირე 

ზომის მანქანების და საზიდავი ურიკების 

კონსტრუქციისთვის და გამოყენებისთვის

06.12.2019

196 სსტ ენ 13985:2003+A1:2009/2019
მანქანის მოწყობილობები- უსაფრთხოება - 

გილიოტინის ტიპის მჭრელები
06.12.2019

197 სსტ ენ 14018:2005+A1:2009/2019
სასოფლო-სამეურნეო და სატყევე მანქანები- 

მწკრივად სათესი მანქანები- უსაფრთხოება
06.12.2019

198 სსტ ენ 14033-3:2017/2019

სარკინიგზო აღჭურვილობები- გზის აგებულება- 

სარკინიგზო კონსტრუქციები და საექსპლუატაციო 

მანქანები

06.12.2019

199 სსტ ენ 14070:2003+A1:2009/2019

სამანქანე მოწყობილობების უსაფრთხოება- 

გადაადგილებადი  და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანები

06.12.2019

200 სსტ ენ 14070:2003+A1:2009/AC:2010/2019

სამანქანე მოწყობილობების უსაფრთხოება- 

გადაადგილებადი  და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანები

06.12.2019
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201 სსტ ენ 14238:2004+A1:2009/2019
ამწეები- მექანიკურად კონტროლირებადი 

სატვირთო მოწყობილობები
06.12.2019

202 სსტ ენ ისო 14314:2009/2019

ორმხრივი ტანაბარი  შიდა წვის ძრავები- 

მექანიკური დაქოქვის აღჭურვილობები- 

ძირითადი უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

203 სსტ ენ 14439:2006+A2:2009/2019 ამწეები- უსაფრთხოება-  სამშენებლო კრანები 06.12.2019

204 სსტ ენ 14462:2005+A1:2009/2019

ზედაპირული აღჭურვილობა - ხმაურის გამოცდის 

კოდი ზედაპირული აღჭურვილობისათვის, 

რომელიც მოიცვს დამხმარე განმტვირთავ 

აღჭურვილობას

06.12.2019

205 სსტ ენ 14466:2005+A1:2008/2019

ცეცხლსაქრობი მტუმბავები- პორტაბელური 

მტუმბავები- უსაფრტხოების და გამოყენების 

მოთხოვნები, ტესტები

06.12.2019

206 სსტ ენ 14502-2:2005+A1:2008/2019
ამწეები- ადამიანების ასაყვანი მოწყობილობები- 

ნაწილი 2- ამწევი მაკონტროლებელი სადგურები
06.12.2019

207 სსტ ენ 14655:2005+A1:2010/2019

საკვები მწარმოებელი მანქანები- ბაგეტის 

მჭრელები- უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

208 სსტ ენ 14656:2006+A1:2010/2019

მანქანების უსაფრთხოება- უსაფრთხოების 

მოთხოვნები ლითონის საპრესი დაფერადი 

ლითონების მასალებისთვის

06.12.2019

209 სსტ ენ 14658:2005+A1:2010/2019

მუდმივი დამუშავების მოწყობილობები და 

სისტემები-  მუდმივი დამუშავების ხელსაწყოების  

ძირითადი უსაფრთხოება ღია სამთო 

სამუშაოებისთვის

06.12.2019

210 სსტ ენ 14673:2006+A1:2010/2019

მანქანების უსაფრთხოება- უსაფრთხოების 

მოთხოვნები ჰიდრავლიკურ პრინციპზე მომუშავე 

მოწყობილობის გამოჭედილი კოვანი და ფერადი 

ლითონების მაღალ ტეპმერატურაზე 

დაპრესვისთვის 

06.12.2019
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211 სსტ ენ 14710-1:2005+A2:2008/2019

ცეცხლსაწინააღმდეგო მტუმბავები- 

ცეცხლსაწინააღმდეგო ცენტრალური მტუმბავები 

კაპსულის გარეშე- ნაწილი 1: კლასიფიკაცია, 

ძირიტადი და უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

212 სსტ ენ 14710-2:2005+A2:2008/2019

ცეცხლსაწინააღმდეგო მტუმბავები- 

ცეცხლაწინააღმდეგო ცენტრალური მტუმბავები 

კაპსულის გარეშე- ნაწილი 2: ძირითადი და 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

213 სსტ ენ 14753:2007/2019

მანქანების უსაფრთხოება-  უსაფრთხოების 

მოთხოვნები  ფოლადის ჩამომსხმელი 

მანქანებისთვის და მოწყობილებებისთვის

06.12.2019

214 სსტ ენ 14886:2008/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანების- ქაფის 

ბლოკების საჭრელი მანქანა- უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

215 სსტ ენ 14910:2007+A1:2009/2019

საეზოვე მოწყობილობები- ხელით მართვადი შიდა 

წვის ძრავზე მომუშავე საკრეჭი მანქანა- 

უსაფრთხოება

06.12.2019

216 სსტ ენ 14930:2007+A1:2009/2019

სასოფლო სამეურნეო და სატყევე მეურნეობის 

მოწყობილობები საეზოვე სამუშაოებისთვის.- 

ხელიტ მართვადი  და კონტროლირებადი 

მანქანები- გახურებული ზედაპირის დონის 

განსაზღვრა

06.12.2019

217 სსტ ენ 14957:2006+A1:2010/2019

საკვები პროდუქტის მწარმოებელი მანქანა- 

ჭურჭლის სარეცხი მანქანები კონვეიერით- 

უსაფრთხოების და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

218 სსტ ენ 14958:2006+A1:2009/2019

საკვები პროდუქტების მწარმოებელი მანქანები- 

ფქვილის და ბურღულეულის დამმუშავებელი 

მანქანები- უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

219 სსტ ენ ისო 14982:2009/2019

სასოფლო სამეურნეო და სატყევე მანქანები- 

ელექტრო მაგნიტური შესაბამისობა- სატესტო 

მეთოდები და  მისარები კრიტერიუმები (ისო 

14982:1998)

06.12.2019
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220 სსტ ენ 14985:2012/2019 ამწეები- ტვირთამწე ისარები 06.12.2019

221 სსტ ენ 15000:2008/2019

სატვირთოების უსაფრთხოება- თვითმავალი 

სატვირთოები- მახასიათებლები, მუშაობის და 

სატესტო მოთხოვნები ხანგძლივი დატვირთვის 

ინდიკატორის და შეზღუდვისთვის

06.12.2019

222 სსტ ენ 15011:2011+A1:2014/2019 ამწეები- ხიდი და ჯოჯგინა ამწეები 06.12.2019

223 სსტ ენ ისო 15012-4:2016/2019

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება შედუღებისა და 

მასთან დაკავშირებული პროცესების - შედუღების  

კვამლის შესრუტვისა და განცალკევების 

მოწყობილობა - ნაწილი 4: ზოგადი მოთხოვნები 

(ისო 15012-4: 2016)

06.12.2019

224 სსტ ენ 15056:2006+A1:2009/2019
ამწეები- მოთხოვნები კონტეინერის  დამჭერი 

გამანაწილებლებისთვის
06.12.2019

225 სსტ ენ 15061:2007+A1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ზოლების 

დამუშავების ხაზის მანქანებისა და 

აღჭურვილობის შესახებ

06.12.2019

226 სსტ ენ 15067:2007/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანა-დანადგარები - 

თხელი ფენის გარდამქმნელი მანქანები ჩანთებისა 

და ტომრებისთვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

227 სსტ ენ 15093:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ცხელი მილების 

საგლინავი დგარის

06.12.2019

228 სსტ ენ 15094:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ცივი მილების 

საგლინავი დგარის

06.12.2019

229 სსტ ენ 15166:2008/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - გამყოფი მანქანები კარკასის 

ჭრისთვის - უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019
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230 სსტ ენ 15503:2009+A2:2015/2019

ბაღის ხელსაწყოები - ბაღის  ტურბოკომპრესორები, 

მტვერსასრუტები და ვინტილიატორები/ვაკუუმები 

- უსაფრთხოება

06.12.2019

231 სსტ ენ 15700:2011/2019

კონვეიერის ქამრების უსაფრთხოება ზამთრის 

სპორტისთვის ან დასასვენებელად 

გამოყენებისათვის

06.12.2019

232 სსტ ენ ისო 15744:2008/2019

ხელის არაელექტრული ძალური ხელსაწყოები - 

ხმაურის გაზომვის კოდი - ინჟინერიის მეთოდი 

(კლასი 2) (ისო 15744:2002)

06.12.2019

233 სსტ ენ 15746-2:2010+A1:2011/2019

სარკინიგზო მოთხოვნები- ლიანდაგი - 

სარკინიგზო მაგისტრალები და შესაბამისი 

მოწყობილობა - ნაწილი 2: უსაფრთხოების ზოგადი 

მოთხოვნები

06.12.2019

234 სსტ ენ 15774:2010/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

ახალი და შევსებული მაკარონის 

გადამამუშავებელი დანადგარები  (tagliatelle, 

cannelloni,   ravioli,   tortellini,   orecchiette   და 

gnocchi)  - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

235 სსტ ენ 15811:2014/2019

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა - ფიქსირებული 

დამცავი  და გადაკეტილი დამცავები, რომლებიც 

მოძრაობენ გადამცემი ნაწილების გადაადგილებით 

ან მის გარეშე (ისო/ტს 28923: 2012 

მოდიფიცირებული)

06.12.2019

236 სსტ ენ 15830:2012/2019
უსწორმასწორო რელიეფის  მანქანები - ხილვადობა 

- გამოცდის მეთოდები და ვერიფიკაცია
06.12.2019

237 სსტ ენ 15861:2012/2019

სურსათის გადამამუშავებელი დანადგარები - 

შესაბოლი შენობები - უსაფრთხოების და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

238 სსტ ენ 15949:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება- ლუგვის 

საგლინი დგანის, სტრუქტურული ფოლადისა და 

მავთულის დგარის

06.12.2019

სტანდარტები ხელმისაწვდომია სააგენტოს sst.geostm.gov.ge მეშვეობით Page 27 of 100



239 სსტ ენ 15954-2:2013/2019

სარკინიგზო მოთხოვნები -ლიანდაგი - მისაბმელი 

და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობა - 

ნაწილი 2: უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები

06.12.2019

240 სსტ ენ 15955-2:2013/2019

სარკინიგზო მოთხოვნები - ლიანდაგი -

ჩანაცვლებადი მისაბმელი და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობა - ნაწილი 2: 

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები

06.12.2019

241 სსტ ენ 15997:2011/2019

242 სსტ ენ 15997:2011/AC:2012/2019

243 სსტ ენ 16005:2012/2019

244 სსტ ენ 16005:2012/AC:2015/2019

245 სსტ ენ 16029:2012/2019

მოტოციკლი, მოტორიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები, განკუთვნილი ადამიანების 

ტრანსპორტირებისთვის და არ არის 

საზოგადოებრივ გზებზე გამოსაყენებლად - 

ერთზოლიანი ორძალიანი ძრავის საავტომობილო 

საშუალებები - უსაფრთხოების მოთხოვნები და 

გამოცდის მეთოდები

06.12.2019

246 სსტ ენ ისო 16089:2015/2019
ჩარხები - უსაფრთხოება - სტაციონარული სახეხი 

მანქანები (ისო 16089: 2015)
06.12.2019

247 სსტ ენ ისო 16119-1:2013/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო აპარატები - 

სპრეინერების გარემოსდაცვითი მოთხოვნები - 

ნაწილი 1: ზოგადი  (ისო 16119-1:2013)

06.12.2019

248 სსტ ენ ისო 16119-2:2013/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო აპარატები - 

სპრეინერების გარემოსდაცვითი მოთხოვნები-

ნაწილი 2: სპრეინერებისათვის ჰორიზონტალური 

სარტყელი    (ისო   16119-2:2013, შესწორებული 

ვერსია 2017-03)

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

გადიდებული გამავლობის სატრანსპორტო 

საშუალება (ATVs  - Quads)  - უსაფრთხოების 

ზოგადი მოთხოვნები
ელექტროენერგიის მქონე საცალფეხო კარები - 

გამოყენების უსაფრთხოება - მოთხოვნები და 

გამოცდის მეთოდები
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249 სსტ ენ ისო 16119-3:2013/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-

დანადგარები - სპრეიერებისთვის 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნები - ნაწილი 3: 

ბუჩქების და ხეების მოსავლის სპრეი (ისო 16119- 3: 

2013)

06.12.2019

250 სსტ ენ ისო 16119-4:2014/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-

დანადგარები - სპრეიერებისთვის 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნები - ნაწილი 4: 

ფიქსირებული და ნაწილობრივ-მობილური 

სპრეები (ისო 16119-4:2014)

06.12.2019

251 სსტ ენ 16203:2014/2019

სამრეწველო  მანქანების უსაფრთხოება - 

დინამიური გამოცდა გვერდითი სტაბილურობისა 

გადამოწმების მიზნით - კონტრაბალანსებული  

მანქანა

06.12.2019

252 სსტ ენ ისო 16230-1:2015 /2019

სოფლის მეურნეობის აპარატები და ტრაქტორები - 

უმაღლესი ძაბვის ელექტრო და ელექტრონული 

კომპონენტებისა და სისტემების უსაფრთხოება - 

ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები (ისო 16230-1: 2015)

06.12.2019

253 სსტ ენ ისო 16231-1:2013/2019

თვითმავალი სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-

დანადგარები - სტაბილურობის შეფასება - ნაწილი 

1: პრინციპები (ისო 16231-1: 2013)

06.12.2019

254 სსტ ენ ისო 16231-2:2015/2019

თვითმავალი სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-

დანადგარები -  სტაბილურობის შეფასება - ნაწილი 

2: სტატიკური სტაბილურობისა და გამოცდების 

პროცედურების განსაზღვრა (ისო 16231- 2: 2015)

06.12.2019

255 სსტ ენ ისო 16246:2012/2019
სასოფლო-სამეურნეო მანქანები -უკუნიჩაბი - 

უსაფრთხოება
06.12.2019
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256 სსტ ენ 16307-1:2013+A1:2015/2019

სამრეწველო  მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები და ვერიფიკაცია - ნაწილი 1: 

დამატებითი მოთხოვნები თვითმავალი 

სამრეწველო მანქანებისათვის გარდა, უპილოტო 

მანქანების, ამწე მანქანებისა და სატვირთო 

მანქანების გარდა

06.12.2019

257 სსტ ენ 16307-5:2013/2019

სამრეწველო მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები და ვერიფიკაცია - ნაწილი 5: 

დამატებითი მოთხოვნები საცალფეხო სატვირთო 

მანქანებისათვის

06.12.2019

258 სსტ ენ 16327:2014/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო - დადებითი წნევის 

პროპორციული სისტემები (PPPS) და შეკუმშული 

ჰაერის ქაფის სისტემები (CAFS)

06.12.2019

259 სსტ ენ ისო 16474:2015/2019

პლასტმასის და რეზინის აპარატები - საბურავების 

საბერი მანქანა-დანადგარები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

06.12.2019

260 სსტ ენ 16500:2014/2019

ნარჩენების მასალების ან გადამუშავებადი 

ფრაქციების კომპაქტირების მანქანა-დანადგარები - 

ვერტიკალური შეფუთვის პროცესები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

261 სსტ ენ 16743:2016/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - ავტომატური ინდუსტრიული 

დაჭრილი მანქანა-დანადგარები- უსაფრთხოებისა 

და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

262 სსტ ენ 16774:2016/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ფოლადის 

კონვერტერი და მათთან დაკავშირებული 

აღჭურვილობის უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

263 სსტ ენ ისო 17916:2016/2019
თერმული საჭრელი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება (ისო 17916:2016)
06.12.2019

264 სსტ ენ ისო 18217:2015/2019

ხის დამამუშავებელი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება -  ნაწიბურების ორპირი 

მომპირკეთებელი  ჯაჭვზე მომუშავე მანქანა-

დანადგარები (ისო 18217:2015)

06.12.2019
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265 სსტ ენ ისო 19932-1:2013/2019

მოსავლის დაცვის მოწყობილობა -  მხარზე 

გადასაკიდი სპრეები - ნაწილი 1: უსაფრთხოების 

და გარემოსდაცვითი მოთხოვნები (ისო  19932-1: 

2013)

06.12.2019

266 სსტ ენ ისო 19932-2:2013/2019

მოსავლის დაცვის მოწყობილობა - ზურგჩანთის 

სპრეები - ნაწილი 2: გამოცდის მეთოდები (ისო 

19932- 2: 2013)

06.12.2019

267 სსტ ენ ისო 20361:2015/2019

თხევადი ტუმბოები და ტუმბოს ერთეულები - 

ხმაურის გამოცდის კოდი - სიზუსტის 2 და 3 

კლასები (ისო 20361: 2015)

06.12.2019

268 სსტ ენ ისო 22867:2011/2019

სატყეო და მებაღეობის მანქანა-დანადგარები - 

ვიბრაციის გამოცდის კოდი პორტატული 

მოწყობილობები შიდა წვის ძრავით - სახელურების 

ვიბრაცია  (ისო 22867:2011)

06.12.2019

269 სსტ ენ ისო 22868:2011/2019

სატყეო და მებაღეობის მანქანა-დანადგარები - 

ვიბრაციის გამოცდის კოდი პორტატული 

მოწყობილობები შიდა წვის ძრავით - საინჟინრო 

მეთოდი (II  კლასის სიზუსტე) (ისო 22868: 2011)

06.12.2019

270 სსტ ენ ისო 23125:2015/2019

ჩარხები - უსაფრთხოება - შემობრუნების მანქანა-

დანადგარები  (ისო 23125: 2015, შესწორებული 

ვერსია 2016-03-15)

06.12.2019

271 სსტ ენ ისო 28139:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-

დანადგარები - ზურგზე მოსაკიდებელი ძრავიანი 

შესარფქვეველი მოწყობილობა - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები (ისო 28139:2009)

06.12.2019

272 სსტ ენ ისო 28881:2013/2019
ჩარხები - უსაფრთხოება - ელექტროსტატიკური 

განმუხტავი მანქანა-დანადგარები (ისო 28881: 2013)
06.12.2019

273 სსტ ენ ისო 28881:2013/AC:2013/2019
ჩარხები - უსაფრთხოება - ელექტროსტატიკური 

განმუხტავი მანქანა-დანადგარები (ისო 28881: 2013)
06.12.2019
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274 სსტ ენ ისო 28927-1:2009/2019

ხელის გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 1: კუთხე და ვერტიკალური 

საფქვავები (ისო 28927-1: 2009)

06.12.2019

275 სსტ ენ ისო 28927-3:2009/2019

ხელის გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 3: საპრიალებელი ხელსაწყო 

და როტორული, ორბიტული და შემთხვევით 

ორბიტული სახეხ-საპრიალებელი (ისო 28927-

3:2009)

06.12.2019

276 სსტ ენ ისო 28927-4:2010/2019

ხელის გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 4: პირდაპირი საფრქვევები 

(ისო 28927-4:2010)

06.12.2019

277 სსტ ენ ისო 28927-5:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 5: ბურღი და დარტყმითი 

ბურღი  (ისო 28927-5:2009)

06.12.2019

278 სსტ ენ ისო 28927-5:2009/A1:2015/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 5: ბურღი და დარტყმითი 

ბურღი  (ისო 28927-5:2009)

06.12.2019

279 სსტ ენ ისო 28927-6:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 6: ტკეპნები (ისო 28927-6: 2009)

06.12.2019

280 სსტ ენ ისო 28927-7:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 7: სატკეპნები (ისო 28927-

7:2009)

06.12.2019
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281 სსტ ენ ისო 28927-8:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 8: ხერხი, გასაპრიალებელი და 

შემავსებელი მანქანა-დანადგარები უკუქცევით-

წინსვლით მოძრაობის და ვიბრაციული ან 

მბრუნავი ხერხი  (ისო 28927-8:2009)

06.12.2019

282 სსტ ენ ისო 28927-8:2009/A1:2015/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 8: ხერხი, გასაპრიალებელი და 

შემავსებელი მანქანა-დანადგარები უკუქცევით-

წინსვლით მოძრაობის და ვიბრაციული ან 

მბრუნავი ხერხი  (ისო 28927-8:2009)

06.12.2019

283 სსტ ენ ისო 28927-9:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული ხელსაწყოები - 

ვიბრაციის ემისიის შეფასების საგამოცდო 

მეთოდები - ნაწილი 9: ჩაქუჩები და ისარები (ისო 

28927-9:2009)

06.12.2019

284 სსტ ენ ისო 28927-11:2011/2019

არაელექტრო გადასაზიდი მოწყობილობები- 

გამოცდის მეთოდი ემისიის ვიბრაციის 

შეფასებისთვის-ნაწილი 11: ქვის ჩაქუჩები  (ისო 

28927-11:2011)

06.12.2019

285 სსტ ენ ისო 28927-12:2012/2019

ხელის პორტატული ხელსაწყოები - ვიბრაციის 

ემისიის შეფასების საგამოცდო მეთოდები - ნაწილი 

12: საფქვავები (ისო 28927-12:2012)

06.12.2019

286 სსტ ენ 60204-1:2006/AC:2010/2019

დანადგარების უსაფრთხოება -  დანადგარების 

ელექტრონული აღჭურვილობა - ნაწილი 1: 

ზოგადი მოთხოვნები

06.12.2019
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287 სსტ ენ 60204-11:2000/AC:2010/2019

მექანიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოება - 

მანქანების ელექტრული აღჭურვილობა - ნაწილი 

11: მოთხოვნები აღჭურვილობისთვის, რომლის 

ვოლტაჟი 1 000 ვატზე ან 1 500 ვატზე მეტია და არ 

აღემატება 36 კილოვატს

06.12.2019

288 სსტ ენ 62061:2005/2019

მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური 

უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია 

ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული 

და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების 

კონტროლთან

06.12.2019

289 სსტ ენ 62061:2005/AC:2010/2019

მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური 

უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია 

ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული 

და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების 

კონტროლთან

06.12.2019

290 სსტ ენ 50348:2010/AC:2010/2019

ელექტროსტატიკური სტაციონარული  

მოწყობილობა არაალებადი თხევადი საფარი 

მასალისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნა

06.12.2019

291 სსტ ენ 50434:2014/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი საყოფაცხოვრებო 

ტექნიკის უსაფრთხოება - პრაქტიკული 

მოთხოვნები შრედერებისა  და 

სამსხვრებებისათვის ქსელური კვებით

06.12.2019

292 სსტ ენ 50580:2012/2019

ხელის ელექტრული ძრავის ხელსაწყოების 

უსაფრთხოება - პრაქტიკული მოთხოვნები სპრეის 

საფრქვეველისათვის

06.12.2019

293 სსტ ენ 50580:2012/A1:2013/2019

ხელის ელექტრული ძრავის ხელსაწყოების 

უსაფრთხოება - პრაქტიკული მოთხოვნები სპრეის 

საფრქვეველისათვის

06.12.2019

294 სსტ ენ 50636-2-91:2014/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი 

ელექტრომოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-91: პრაქტიკული მოთხოვნები უკან 

სავალი და ხელის გაზონსაკრეჭებისა და მჭრელი 

პირსათვის 

06.12.2019
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295 სსტ ენ  50636-2-92:2014/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი 

ელექტრომოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-92: პრაქტიკული მოთხოვნები ფეხით 

მოსიარულეთათვის გაზონის გამწოვრები და 

აერატორი

06.12.2019

296 სსტ ენ 50636-2-94:2014/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო 

მოწყობილობები - უსაფრთხოება - ნაწილი 2-94: 

პრაქტიკული მოთხოვნები მაკრატლის ტიპის 

ბალახის საჭრელებისათვის

06.12.2019

297 სსტ ენ 50636-2-100:2014/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო 

მოწყობილობები -  უსაფრთხოება - ნაწილი 2-100: 

პრაქტიკული მოთხოვნები ხელით მართვის 

კომპრესორების, მტვერსასრუტებისა და 

კომპრესორების ვაკუუმებისათვის

06.12.2019

298 სსტ ენ 60335-1:2012/2019

299 სსტ ენ 60335-1:2012/AC:2014 /2019

300 სსტ ენ 60335-1:2012/A11:2014/2019

301 სსტ ენ 60335-2-8:2015/2019

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-8: პრაქტიკული 

მოთხოვნები საპარსის, თმის საჭრელის და მსგავსი 

მოწყობილობებისათვის 

06.12.2019

302 სსტ ენ 60335-2-8:2015/A1:2016/2019

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-8: პრაქტიკული 

მოთხოვნები საპარსის, თმის საჭრელის და მსგავსი 

მოწყობილობებისათვის 

06.12.2019

303 სსტ ენ 60335-2-23:2003/2019

საცხოვრებელ გარემოში გამოყენებადი და მისი 

მსგავსი ელექტო მოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-23: ძირითადი მოთხოვნები  

მოწყობილობებისათვის, რომლებიც გამოიყენება 

კანისა და თმის მოსავლელად 

06.12.2019

304 სსტ ენ 60335-2-36:2002/2019

305 სსტ ენ 60335-2-36:2002/AC:2007 /2019

306 სსტ ენ 60335-2-36:2002/A11:2012/2019

06.12.2019

06.12.2019

 საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები  

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-36: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო  ღუმელების, 
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307 სსტ ენ 60335-2-37:2002/2019

308 სსტ ენ 60335-2-37:2002/AC:2007/2019

309 სსტ ენ 60335-2-37:2002/A11:2012/2019

310 სსტ ენ 60335-2-40:2003/2019

311 სსტ ენ 60335-2-40:2003/AC:2010/2019

312 სსტ ენ 60335-2-40:2003/AC:2006/2019

313 სსტ ენ 60335-2-40:2003/A11:2004/2019

314 სსტ ენ 60335-2-40:2003/A12:2005/2019

315 სსტ ენ 60335-2-40:2003/A1:2006/2019

316 სსტ ენ 60335-2-40:2003/A13:2012/2019

318 სსტ ენ 60335-2-42:2003/2019

319 სსტ ენ 60335-2-42:2003/AC:2007/2019

320 სსტ ენ 60335-2-42:2003/A11:2012/2019

321 სსტ ენ 60335-2-47:2003/2019

322 სსტ ენ 60335-2-47:2003/AC:2007/2019

323 სსტ ენ 60335-2-47:2003/A11:2012/2019

324 სსტ ენ 60335-2-48:2003/2019

325 სსტ ენ 60335-2-48:2003/AC:2007/2019

326 სსტ ენ 60335-2-48:2003/A11:2012/2019

327 სსტ ენ 60335-2-49:2003/2019

328 სსტ ენ 60335-2-49:2003/AC:2007/2019

329 სსტ ენ 60335-2-49:2003/A11:2012/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-37: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო ღრმა 

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-42: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო 

კონვერციული ღუმელებისათვის, ორთქლში 

სახარში და ორთქლი კონვექციური ღუმელები

06.12.2019

06.12.2019

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-47: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო 

ასადუღებელი ტაფებისათვის
საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2-48: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო გრილების და 

ტოსტერებისთვის 

სსტ ენ 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2-40: პრაქტიკული 

მოთხოვნები განკუთვნილია ელექტრო 

გამათბობელის ტუმბოებისათვის, 

კონდიციონერით და საშრობით არის აღჭურვილი 

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-49: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული გამოყენების 

მოწყობილობებისათვის სურსათისა და ჭურჭლის 

თბილად შენარჩუნებისათვის  

06.12.2019

317

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019
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330 სსტ ენ 60335-2-65:2003/A11:2012 /2019

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-65: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კჰაერის გამწმენდი 

მოწყობილობებისადმი

06.12.2019

331 სსტ ენ 60335-2-69:2012/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-69: პრაქტიკული 

მოთხოვნები სველი და მშრალი მტვერსასრუტების,  

ელექტრო ფუნჯის  ჩათვლით კომერციული 

გამოყენებისთვის  

06.12.2019

332 სსტ ენ 60335-2-72:2012/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-72: პრაქტიკული 

მოთხოვნები იატაკის დამუშავების 

მანქანებისათვის, ელექტროძრავით ან მის გარეშე, 

კომერციული გამოყენებისთვის  

06.12.2019

333 სსტ ენ 60335-2-77:2010/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-77: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კონტროლირებადი ფეხით 

მოსიარულეთა  გზის ელექტრო 

გაზონსაკრეჭისათვის 

06.12.2019

334 სსტ ენ 60335-2-79:2012/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-79: პრაქტიკული 

მოთხოვნები მაღალი წნევის  და ორთქლის 

საწმენდელისათვის 

06.12.2019

335 სსტ ენ 60335-2-89:2010/A1:2016 /2019

336 სსტ ენ 60335-2-89:2010/A2:2017/2019
06.12.2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2-89: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული სამაცივრე 

მოწყობილობებისთვის ინტეგრირებული ან 

დისტანციური მაცივრის კონდენსატორული 

განყოფილებით ან კომპრესორით 
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337 სსტ ენ 60335-2-95:2015/A1:2015/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა - 

ნაწილი 2-95: უსაფრთხოება - პრაქტიკული 

მოთხოვნები მოწყობილობების საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულების ავტოფარეხის კარების 

ვერტიკალურად მოძრაობისათვის 

06.12.2019

338 სსტ ენ 60335-2-102:2016/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2-102:  პრაქტიკული 

მოთხოვნები გაზზე, ნავთობზე და მყარი საწვავის 

მოწყობილობებზე, რომლებსაც აქვთ ელექტრული 

კავშირები 

06.12.2019

339 სსტ ენ 60745-2-3:2011/2019

340 სსტ ენ 60745-2-3:2011/A2:2013/2019

341 სსტ ენ 60745-2-3:2011/A11:2014/2019

342 სსტ ენ 60745-2-3:2011/A12:2014/2019

343 სსტ ენ 60745-2-3:2011/A13:2015/2019

344 სსტ ენ 60745-2-22:2011/2019

345 სსტ ენ 60745-2-22:2011/A11:2013/2019

346 სსტ ენ 60745-2-23:2013/2019

ხელის ელექტროდანადგარები- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-23: პრაქტიკული მოთხოვნები  საფქვავის 

გარესახრახნის და პატარა  მბრუნავი ხელსაწყოები 

06.12.2019

347 სსტ ენ 60947-5-5:1997/2019

348 სსტ ენ 60947-5-5:1997/A1:2005/2019

349 სსტ ენ 60947-5-5:1997/A2:2017/2019

350 სსტ ენ 61029-2-3:2011/2019

გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-3: 

პრაქტიკული მოთხოვნები  პლანერებისა და 

სისქეების

06.12.2019

დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და 

მარეგულირებელი მოწყობილობა-ნაწილი 5-5:  

წრედის მართვის მოწყობილობა და ჩამრთველი 

ელემენტები ავარიული გაჩერების  ხელსაწყო 

ჩამკეტი ფუნქციის მექანიზმით

06.12.2019

ხელის ელექტროდანადგარები- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-3: პრაქტიკული მოთხოვნები  საფქვავის,  

საპრიალებელი ხელსაწყოსა და დისკის ტიპის 

სანდლებისათვის

ხელის ელექტროდანადგარები- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-22: პრაქტიკული მოთხოვნები მჭრელი 

მანქანებისათვის 

06.12.2019

06.12.2019
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351 სსტ ენ 61029-2-5:2011/2019

გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-5: 

პრაქტიკული მოთხოვნები  ხერხებისათვის 

06.12.2019

352 სსტ ენ 61029-2-9:2012/2019

353 სსტ ენ 61029-2-9:2012/A11:2013/2019

354 სსტ ენ 61029-2-11:2012/2019

355 სსტ ენ 61029-2-11:2012/A11:2013/2019

356 სსტ ენ 61029-2-12:2011/2019

გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-12: 

პრაქტიკული მოთხოვნები ძაფების მანქანებისთვის 

06.12.2019

357 სსტ ენ 62841-1:2015/2019

358 სსტ ენ 62841-1:2015/AC:2015/2019

359 სსტ ენ 62841-2-2:2014/2019

360 სსტ ენ 62841-2-2:2014/AC:2015/2019

361 სსტ ენ 62841-2-4:2014/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-4: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი  ჩარხი და 

საპრიალებელი ხელსაწყო გარდა დისკის ტიპისა 

06.12.2019

გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-9: 

პრაქტიკული მოთხოვნები კომბინირებული 

მიტრის ხერხებისათვის
გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-11: 

პრაქტიკული მოთხოვნები კომბინირებული 

მიტრებისა და სტენდის ხერხებისათვის

ელექტროძრავით მართული გადასატანი 

ინსტრუმენტები, ტრანსპორტაბელური 

ინსტრუმენტები, გაზონის და ბაღის ტექნიკა- 

უსაფრთხოება- ნაწილი 1 : ზოგადი მოთხოვნები 
პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-2: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი  საკრუჭები და 

ქანჩები

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019

06.12.2019
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362 სსტ ენ 62841-2-8:2016/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-8: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი  მაკრატელი და 

საკვნეტი მაკრატელი  ძაფებისათვის 

06.12.2019

363 სსტ ენ 62841-2-9:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-9: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი ჩამკეტებისა და 

ძაფებისათვის 

06.12.2019

364 სსტ ენ 62841-2-10:2017/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-10: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი შემრევისათვის 

06.12.2019

365 სსტ ენ 62841-2-14:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  2-14: პრაქტიკული 

მოთხოვნები ხელზე დასაჭერი პლანერებისათვის 

06.12.2019

366 სსტ ენ 62841-3-1:2014/AC:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  3-1: პრაქტიკული 

მოთხოვნები გადაადგილებადი მაგიდის 

ხერხისთვის

06.12.2019
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367 სსტ ენ 62841-3-6:2014/AC:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები გადააადგილებადი ბაღში და  

ბალახზე სამუშაოდ- უსაფრთხოება- ნაწილი 3-6: 

პრაქტიკული მოთხოვნები თხევადი სისტემის 

მქონე  ბურღების ბრილიანტის პირისთვის

06.12.2019

368 სსტ ენ 62841-3-9:2015/AC:2016/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები მოწყობილობები ბაღში და  

ბალახზე სამუშაოდ-უსაფრთხოება-ნაწილი 3-9: 

პრაქტიკული მოთხოვნები გადაადგილებადი 

ხერხებისთვის

06.12.2019

370 სსტ ენ ისო 11201:2010/2019

აკუსტიკა - ხმაური გამოყოფილი მანქანა-

დანადგარები და აღჭურვილობა - ემისიის 

განსაზღვრა ხმაურის წნევის დონეების სამუშაო 

ადგილზე და სხვა მითითებულ პოზიციებზე 

არსებითად თავისუფალი ველისათვის ამრეკლ 

ბრტყელ ზედაპირზე (ისო 11201:2010)

06.12.2019

371 სსტ ენ ისო 11202:2010/2019

აკუსტიკა - ხმაური გამოყოფილი მანქანა-

დანადგარები და აღჭურვილობა - ემისიის 

განსაზღვრა ხმაურის წნევის დონეების სამუშაო 

ადგილზე და სხვა მითითებულ პოზიციებზე 

სავარაუდო გარემოს დაცვის შესწორების 

გამოყენებით (ისო 11202:2010)

06.12.2019

372 სსტ ენ ისო 11203:2009/2019

აკუსტიკა - ხმაური გამოყოფილი მანქანა-

დანადგარები და აღჭურვილობა - ემისიის 

განსაზღვრა ხმაურის წნევის დონეების სამუშაო 

ადგილზე და სხვა მითითებულ პოზიციებზე 

ხმაურის ძალის დონიდან (ისო 11203:1995)

06.12.2019

სსტ ენ 62841-3-10:2015/AC:2016/2019369
უსაფრთხოება-ნაწილი 3-10: პრაქტიკული 

მოთხოვნები მჭრელი დანადგარებისთვის
06.12.2019
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373 სსტ ენ ისო 11204:2010/2019

აკუსტიკა - ხმაური გამოყოფილი მანქანა-

დანადგარები და აღჭურვილობა-ემისიის 

განსაზღვრა ხმაურის წნევის დონეების სამუშაო 

ადგილზე და სხვა მითითებულ პოზიციებზე 

სწორი გარემოს დაცვის შესწორებების გამოყენებით

06.12.2019

374 სსტ ენ ისო 11205:2009/2019

აკუსტიკა - ხმაური გამოყოფილი მანქანა-

დანადგარები და აღჭურვილობა - საინჟინრო 

მეთოდი ემისიის განსაზღვრა ხმაურის წნევის 

დონეების სამუშაო ადგილზე და სხვა მითითებულ 

პოზიციებზე ხმაურის ინტენსივობის გამოყენებით 

(ისო 11205:2003) 

06.12.2019

375 სსტ ენ ისო 11546-1:2009/2019

აკუსტიკა - ხმაურის საიზოლაციო 

მახასიათებლების გარსის განსაზღვრა - ნაწილი 1: 

გაზომვები ლაბორატორიულ პირობებში 

(დეკლარაციის მიზნებისათვის) (ისო 11546-1:1995) 

06.12.2019

376 სსტ ენ ისო 11546-2:2009/2019

აკუსტიკა - ხმაურის საიზოლაციო 

მახასიათებლების გარსის განსაზღვრა - ნაწილი 1: 

ადგილზე გაზომვა (მიღებისა და შემოწმების 

მიზნებისათვის) (ისო 11546-2:1995) 

06.12.2019

377 სსტ ენ ისო 11688-1:2009/2019

აკუსტიკა - რეკომენდებული პრაქტიკა დაბალი 

ხმაურის მანქანა-დანადგარებისა და 

აღჭურვილობის დიზაინისათვის - ნაწილი 1: 

დაგეგმვა (ისო/ტრ 11688-1:1995) 

06.12.2019

378 სსტ ენ ისო 11691:2009/2019

აკუსტიკა - კანალური მაყუჩის ჩაყენების 

დანაკარგის გაზომვა დინების გარეშე - 

ლაბორატორიული კვლევის მეთოდი (ისო 

11691:1995) 

06.12.2019

379 სსტ ენ ისო 11957:2009/2019

აკუსტიკა - ხმაურის საიზოლაციო 

მახასიათებლების კაბინის განსაზღვრა - 

ლაბორატორიული და ადგილზე გაზომვები (ისო 

11957:1996) 

06.12.2019
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380 სსტ ენ 12198-1:2000+A1:2008/2019

 მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება -  მანქანა-

დანადგარებიდან რადიაციული გამოსხივების 

რისკების წარმოქმნის შეფასება და შემცირება - 

ნაწილი 1: ზოგადი პრინციპები 

06.12.2019

381 სსტ ენ 12198-2:2002+A1:2008/2019

 მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება -მანქანა-

დანადგარებიდან რადიაციული გამოსხივების 

რისკების წარმოქმნის შეფასება და შემცირება - 

ნაწილი 2: რადიაციული ემისიის გაზომვის 

პროცედურა 

06.12.2019

382 სსტ ენ 12198-3:2002+A1:2008/2019

 მანქანა-დანადგარებიდან რადიაციული 

გამოსხივების რისკების წარმოქმნის შეფასება და 

შემცირება - ნაწილი 3: რადიაციის დონის დაწევა 

შემცირებით და გამოკვლევით 

06.12.2019

383 სსტ ენ 12254:2010/2019 06.12.2019

384 სსტ ენ 12254:2010/AC:2011/2019 06.12.2019

385 სსტ ენ 12786:2013/2019

 მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

მოთხოვნები ვიბრაციის კლასების უსაფრთხოების 

სტანდარტებისათვის

06.12.2019

386 სსტ ენ 13490:2001+A1:2008/2019

მექანიკური ვიბრაცია - სამრეწველო სატვირთო 

მანქანები -ოპერატორის სავარძლის ვიბრაციის 

ლაბორატორიული შეფასება და სპეციფიკაცია 

06.12.2019

387 სსტ ენ ისო 13732-1:2008/2019

თერმული გარემოს ერგონომიკა - ადამიანის 

რეაქციების შეფასების მეთოდები ზედაპირებთან 

კონტაქტში - ნაწილი 1: ცხელი ზედაპირები (ისო 

13732-1:2006) 

06.12.2019

388 სსტ ენ ისო 13732-3:2008/2019

თერმული გარემოს ერგონომიკა - ადამიანის 

რეაქციების შეფასების მეთოდები ზედაპირებთან 

კონტაქტში -  ნაწილი 3: ცივი ზედაპირები (ისო 

13732-3:2005) 

06.12.2019

ეკრანები ლაზერის სამუშაო ადგილებისთვის - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოცდა 
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389 სსტ ენ ისო 13753:2008/2019

მექანიკური ვიბრაცია და შოკი - ხელის ბერკეტის 

ვიბრაცია - ელასტიური მასალების ვიბრაციის 

გამტარიანობის გაზომვის მეთოდი დატვირთულია 

ხელის ბერკეტის სისტემით (ისო 13753:1998) 

06.12.2019

390 სსტ ენ ისო 13849-2:2012/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

კონტროლის სისტემების უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული დეტალები - ნაწილი 2: 

დადასტურება (ისო 13849:2012) 

06.12.2019

391 სსტ ენ ისო 13850:2015/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება -ავარიული 

გაჩერების ფუნქცია - დიზაინის პრინციპები (ისო 

13850:2015) 

06.12.2019

392 სსტ ენ ისო 13855:2010/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - დამცავი 

მექანიზმების პოზიციონირება ადამიანის  

მიახლოების სიჩქარის გათვალისწინებით (ისო 

13855:2010) 

06.12.2019

393 სსტ ენ ისო 13856-1:2013/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - წნევის 

მგრძნობიარე დამცავი მოწყობილობები - ნაწილი 1: 

ართან დასაგებებისა და იატაკისა  წნევის მიმართ 

დიზაინისა და გამოცდის ზოგადი პრინციპები  

(ისო13856-1:2013)

06.12.2019

394 სსტ ენ ისო 13856-2:2013/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - წნევის 

მგრძნობიარე დამცავი მოწყობილობები - ნაწილი 2: 

კიდეებისა და ძელაკების წნევის მიმართ 

დიზაინისა და გამოცდის ზოგადი პრინციპები  

(ისო 13856-2:2013) 

06.12.2019

395 სსტ ენ ისო 13856-3:2013/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - წნევის 

მგრძნობიარე დამცავი მოწყობილობები - ნაწილი 3:  

ბამპერების, ფირფიტების, მავთულისა და მსგავსი 

მოწყობილობების წნევის მიმართ დიზაინისა და 

გამოცდის ზოგადი პრინციპები  (ისო 13856-3:2013) 

06.12.2019
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396 სსტ ენ ისო 14119:2013/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ბლოკირებული მოწყობილობები დაკავშირებული 

დამცავებთან - დიზაინისა და შერჩევის 

პრინციპები (ისო 14119:2013) 

06.12.2019

397 სსტ ენ ისო 14120:2015/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - დამცავები - 

ზოგადი მოთხოვნები დიზაინისა და უძრავი 

კონსტრუქციისა და მოძრავი დამცველებისათვის 

(ისო 14120:2015) 

06.12.2019

398 სსტ ენ ისო 14122-1:2016/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მანქანა-

დანადგარებზე წვდომის მუდმივი საშუალებები - 

ნაწილი 1: ფიქსირებული საშუალებების არჩევა და 

წვდომის ზოგადი მოთხოვნები (ისო 14122-1:2016) 

06.12.2019

399 სსტ ენ ისო 14122-2:2016/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მანქანა-

დანადგარებზე წვდომის მუდმივი საშუალებები - 

ნაწილი 2: სამუშაო მოედნები და ბილიკები (ისო 

14122-2:2016) 

06.12.2019

400 სსტ ენ ისო 14122-3:2016/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მანქანა-

დანადგარებზე წვდომის მუდმივი საშუალებები - 

ნაწილი 3: კიბეები, საფეხურიანი კიბეები და 

დამცავი სახელურები 

06.12.2019

401 სსტ ენ ისო 14122-4:2016/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მანქანა-

დანადგარებზე წვდომის მუდმივი საშუალებები - 

ნაწილი 4: ფიქსირებული საფეხურიანი კიბეები 

(ისო 14122-4:2016) 

06.12.2019

402 სსტ ენ ისო 14123-1:2015/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ჯანმრთელობის რისკის შემცირება მანქანა-

დანადგარებით გამოყოფილი სახიფათო 

ნივთიერებების  - ნაწილი 1: მანქანა-დანადგარების 

მწარმოებლების პრინციპები და სპეციფიკაციები 

(ისო 14123-1:2015) 

06.12.2019
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403 სსტ ენ ისო 14123-2:2015/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

ჯანმრთელობის რისკის შემცირება მანქანა-

დანადგარებით გამოყოფილი სახიფათო 

ნივთიერებების  - ნაწილი 2: წამყვანი 

მეთოდოლოგია დამოწმების პროცედურების  (ისო  

14123- 2:2015) 

06.12.2019

404 სსტ ენ ისო 14159:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ჰიგიენური 

მოთხოვნები მანქანა-დანადგარების 

დიზაინისთვის (ისო 14159:2002) 

06.12.2019

405 სსტ ენ ისო 14738:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - სამუშაო 

სადგურების დიზაინის ანთროპომეტრიული 

მოთხოვნა მანქანა-დანადგარებზე (ისო 14737:2002, 

შესწორების ჩათვლით 1:2003 და შესწორება 2:2005) 

06.12.2019

406 სსტ ენ ისო 15536-1:2008/2019

ერგონომიკა - კომპიუტერული მანეკენები და 

სხეულის ნიმუშები - ნაწილი  1: ზოგადი 

მოთხოვნები (ისო 15536:2005) 

06.12.2019

407 სსტ ენ 1494:2000+A1:2008/2019
მობილური ან მოძრავი ამწეები და მასთან 

დაკავშრებული ამწე მოწყობილობა
06.12.2019

408 სსტ ენ 1495:1997+A2:2009/2019 06.12.2019

409 სსტ ენ 1495:1997+A2:2009 /AC:2010/2019 06.12.2019

410 სსტ ენ 1501-1:2011+A1:2015/2019

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრანსპორტები- 

ზოგადი და უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 

1:  ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრასნპორტი უკანა 

დატვირთვით

06.12.2019

411 სსტ ენ 1501-2:2005+A1:2009/2019

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრანსპორტი- ზოგადი 

და უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 2:  

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრასნპორტი 

გვედითი დატვირთვით

06.12.2019

412 სსტ ენ 1501-3:2008/2019

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრანსპორტი- ზოგადი 

და უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 3: 

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრასნპორტი წინა 

დატვირთვით

06.12.2019

ამწე პლატფორმები - ანძებზე ასასვლელი მუშა ამწე 

პლატფორმები
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413 სსტ ენ 1501-4:2007/2019

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრანსპორტი- ზოგადი 

და უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 4: 

ხმაურის გამოცდის კოდი ნარჩენების 

მოსაგროვებელი ტრანსპორტისათვის

06.12.2019

414 სსტ ენ 1501-5:2011/2019

ნარჩენების მოსაგროვებელი ტრანსპორტი- ზოგადი 

და უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 5: ამწე 

მოწყობილობები ნარჩენების მოსაგროვებელი 

ტრანსპორტისათვის

06.12.2019

415 სსტ ენ 1547:2001+A1:2009/2019

სამრეწველო თერმოპროცესის აღჭურვილობა-

ხმაურის გამოცდის კოდი სამრეწველო 

თერმოპროცესის აღჭურვილობისათვის დამხმარე  

დატვირთვისა და განტვირთვის მოწყობილობების 

ჩათვლით

06.12.2019

416 სსტ ენ 1550:1997+A1:2008/2019

ლითონსაჭრელი ჩარხის უსაფრთხოება -

უსაფრთხოების მოთხოვნები მუშა მომჭერი 

ვაზნების დაპროექტებისა და მშენებლობისათვის 

06.12.2019

417 სსტ ენ 1570-1:2011+A1:2014/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ამწე 

პლატფორმებისათვის- ნაწილი1 :ორ 

სტაციონალურ ბაქანზე  მომუშვე ამწე 

პლატფორმები 

06.12.2019

418 სსტ ენ 1612-1:1997+A1:2008/2019

პლასტმასისა და რეზინის მანქანა-დანადგარები- 

ჩამოსხმის მანქანები - ნაწილი1: უსაფრთხოების 

მოთხოვნები გაზომვისა და შერევის 

ერთეულებისათვის

06.12.2019

419 სსტ ენ 1672-2:2005+A1:2009/2019

კვების გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარები-

ძირითადი ცნებები- ნაწილი 2: ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019

420 სსტ ენ 1673:2000+A1:2009/2019

კვების გადამამუშავებელი დანადგარები - 

მბრუნავი ღუმელები-უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 

მოთხოვნები

06.12.2019
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421 სსტ ენ 1677-2:2000+A1:2008/2019

კომპონენტები ქამრებისათვის-უსაფრთხოება- 

ნაწილი 2: ნაჭედი ლითონის ამწე კავები 

საკეტელით, კლასი 8

06.12.2019

422 სსტ ენ 1677-3:2001+A1:2008/2019

კომპონენტები ქამრებისათვის-უსაფრთხოება- 

ნაწილი 3: ნაჭედი ლითონის თვითჩამკეტი კავები-

კლასი 4 

06.12.2019

423 სსტ ენ 1677-5:2001+A1:2008/2019

კომპონენტები ქამრებისათვის-უსაფრთხოება- 

ნაწილი 5: ნაჭედი ლითონის ამწე კავები 

საკეტელით , კლასი 4

06.12.2019

424 სსტ ენ 1678:1998+A1:2010/2019

კვების გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარები-

ბოსტნეულის საჭრელი მანქანა-დანადგარები- 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

425 სსტ ენ 1679-1:1998+A1:2011/2019

უკუქცევით-წინსვლითი შიდა წვის ძრავების  

უსაფრთხოება-ნაწილი1: შეკუმშვით აალების 

ძრავები

06.12.2019

426 სსტ ენ 1756-1:2001+A1:2008/2019

სატვირთოები უკანა მხარის ამწეებით-ამწე 

პლატფორმები ბორბლიან სატრანსპორტო 

საშუალებებზე დასამონტაჟებლად-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები- ნაწილი 1: სატვირთოები ტვირთვის 

უკანა მხარის ამწეებით 

06.12.2019

427 სსტ ენ 1756-2:2004+A1:2009/2019

სატვირთოები უკანა მხარის ამწეებით-ამწე 

პლატფორმები ბორბლიან სატრანსპორტო 

საშუალებებზე დასამონტაჟებლად-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები- ნაწილი 2: სატვირთოები უკანა 

მხარის ამწეებით მგზავრებისათვის

06.12.2019

428 სსტ ენ 1777:2010/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო და სამაშველო სამსახურების 

ჰიდრავლიკური პლატფორმები (HPs) - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები გამოცდისათვის

06.12.2019
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429 სსტ ენ 1807-1:2013/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარები-

ლენტური სახერხი მანქანები -ნაწილი 1: მაგიდის 

ლენტური სახერხი მანქანები და განმეორებითი 

ხერხვისათვის

06.12.2019

430 სსტ ენ 1807-2:2013/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარები-

ლენტური სახერხი მანქანები -ნაწილი 1: მორის 

სახერხი მანქანები

06.12.2019

431 სსტ ენ 1808:2015/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები მისასვლელ 

მოწყობილობასთან-გამოთვლები, სტაბილურობის 

კრიტერიუმები, კონსტრუქციები- გამოთვლები და 

გამოცდები

06.12.2019

432 სსტ ენ 1829-1:2010/2019

მაღალი წნევით წყლის საფრქვევი მანქანა-

დანადაგარები- უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 1: მანქანა-დანადგარები

06.12.2019

433 სსტ ენ 1829-2:2008/2019

მაღალი წნევით წყლის საფრქვევი მანქანა-

დანადაგარები- უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 2:რეზინის მილები,რეზინის მილების 

ხაზები და შემაერთებლები

06.12.2019

434 სსტ ენ 1829-2:2008/AC:2011/2019

მაღალი წნევით წყლის საფრქვევი მანქანა-

დანადაგარები- უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 2:რეზინის მილები,რეზინის მილების 

ხაზები და შემაერთებლები

06.12.2019

435 სსტ ენ 1845:2007/2019

ფეხსაცმლის საწარმოებელი მანქანა-დანადგარები-

ფეხსაცმლის ჩამოსასხმელი მანქანები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.12.2019

436 სსტ ენ 1846-2:2009+A1:2013/2019

სახანძრო და სამაშველო მომსახურების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები- ნაწილი 2: 

საერთო მოთხოვნები- უსაფრთხოება და 

მახასიათებლბი

06.12.2019

437 სსტ ენ 1846-3:2013/2019

სახანძრო და სამაშველო მომსახურების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები- ნაწილი 3: 

მუდმივად დამონტაჟებული მოწყობილობა-

უსაფრთხოება და მახასიათებლბი

06.12.2019
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438 სსტ ენ 1870-3:2001+A1:2009/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარები - 

წრიული სახერხი მანქანები- ნაწილი 3: ჯვარედინ 

ხრახნიანი ხერხები და ორმაგი დანიშნულების 

ჯვარედინ ხრახნიანი ხერხები/წრიული სახერხი 

დაზგები

06.12.2019

439 სსტ ენ 1870-10:2013/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარები - 

წრიული სახერხი მანქანები- ნაწილი 10: 

ერთხრახნიანი ავტომატური და ნახევრად 

ავტომატური ზედა ჭრის სახერხები

06.12.2019

440 სსტ ენ 1915-1:2013/2019

სახმელეთო დამხმარე აღჭურვილობა საჰაერო 

ტრანსპორტისათვის - ზოგადი მოთხოვნები- 

ნაწილი 1: უსაფრთხოების  ძირითადი მოთხოვნები

06.12.2019

441 სსტ ენ 1915-2:2001+A1:2009/2019

სახმელეთო დამხმარე აღჭურვილობა საჰაერო 

ტრანსპორტისათვის - ნაწილი 2: მოთხოვნები 

სტაბილურობასა და სიმტკიცეზე, გამოთვლისა და 

გამოცდის მეთოდები 

06.12.2019

442 სსტ ენ 1915-3:2004+A1:2009/2019

სახმელეთო დამხმარე აღჭურვილობა საჰაერო 

ტრანსპორტისათვის - ნაწილი 3: ვიბრაციის 

გაზომვის მეთოდები და შემცირება

06.12.2019

443 სსტ ენ 1915-4:2004+A1:2009/2019

სახმელეთო დამხმარე აღჭურვილობა საჰაერო 

ტრანსპორტისათვის - ნაწილი 4: ხმაურის საზომი 

და ჩამხშობი მოწყობილობები

06.12.2019

444 სსტ ენ 1974:1998+A1:2009/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანა-

დანადგარები - საჭრელი მანქანები-

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

06.12.2019

06.12.2019445
აკუსტიკა- ხმაურის გამოცდის კოდი 

კომპრესორებისთვის და ვაკუუმური 
სსტ ენ ისო 2151:2008/2019
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446

სსტ ენ 894-4:2010/2018

მანქანა დანადგარების უსაფრთხოება-

ერგონომიული მოთხოვნები დისპლეებისა და 

მაკონტროლებელი ამძრავების მიმართ-ნაწილი  4: 

დისპლეებისა და მაკონტროლებელი ამძრავების 

ადგილმდებარეობა და კლასიფიკაცია

02.10.2018

447
სსტ ენ  1037:1995+A1:2008/2019

მოწყობილობების უსაფრთხოება - 

გაუთვალისწინებელი ხარვეზების პრევენცია
17.07.2019

448

სსტ ენ  1127-1:2011/2015 

ფეთქებადსაშიში აირადი გარემო - აფეთქების 

პრევენცია და მისგან დაცვა ნაწილი 1: ძირითადი 

ცნებები და მეთოდოლოგია

27.03.2015

449

სსტ ენ 1127-2:2014 /2015

ფეთქებასაფრთხიანი ატმოსფეროები. აფეთქების 

პრევენცია და დაცვა. ნაწილი 2: ძირითადი 

კონცეფცია და მეთოდოლოგია სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვებისათვის

09.10.2015

450

სსტ ენ ისო 3745:2012 /A1:2017/2017 

აკუსტიკა- ხმაურის წყაროების ხმაურის 

სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის 

დაწნეხით- ზუსტი მეთოდები ხმაგაუმტარი და 

ნახევრადდახშული ოთახებისათვის-ცვლილება 

1(ისო 3745:2012/ცვლილება 1:2017)

26.06.2017

451

სსტ ენ ისო 11200:2014/2014 

აკუსტიკა - მანქანა დანადგარების და სხვა 

აღჭურვილობით გამოწვეული ხმაური - სამუშაო 

სადგურებსა და სხვა სპეციფიკურ ადგილებში 

ხმაურის წნევის დონის განსაზღვრისათვის 

ძირითადი სტანდარტის გამოყენების 

სახელმძღვანელო.  (ისო 11200:2014)

21.11.2014

452

სსტ ენ ისო  13849-1:2015/2019

აპარატურის  უსაფრთხოება - კონტროლის  

სისტემების უსაფრთხოების ნაწილები - ნაწილი 1: 

დიზაინისათვის  ზოგადი პრინციპები

19.04.2019
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453

სსტ ენ ისო  13857:2008/2019

აპარატურის  უსაფრთხოება - უსაფრთხო 

მანძილები, რათა  აცილებულ იქნას საფრთხის 

ზონები, რასაც ფარავს  ზედა და ქვედა დაბოლოება 

(ისო 13857:2008)

19.04.2019

454

სსტ ენ  15967:2011/2015

აირებში და ორთქლში აფეთქების მაქსიმალური 

წნევის და წნევის ზრდის მაქსიმალური განაკვეთის 

განსაზღვრა

27.03.2015

455

სსტ ენ 16590-2:2014/2014 

სატყეო მეურნეობის ტრაქტორები და  სოფლის 

მანქანები  - უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

ნაწილების კონტროლის სისტემები - ნაწილი 2: 

კონცეფციის ეტაპი (ისო 25119-2:2010 შეცვლილია) 

28.10.2014

456

სსტ ენ 16590-1:2014/2014

ტრაქტორები და მანქანები სოფლის და სატყეო 

მეურნეობისათვის - კონტროლის სისტემების 

უსაფრთხოების ნაწილები - ნაწილი 1: ზოგადი 

პრინციპები დიზაინისთვის და განვითარებისთვის 

 (ისო 25119-1:2010 განახლებული)

19.09.2014

457

სსტ ენ 115-1:2017/2018 

ესკავატორების უსაფრთხოება და მოძრავი ბილიკი- 

ნაწილი 1: მშენებლობა და ინსტალაცია

11.05.2018

458
სსტ ენ 267:2009+A1:2011/2013 

ავტომატური საავარიო წვის ქურები თხევადი 

საწვავისათვის
11.11.2013

459

სსტ ენ  453:2014/2015 

საკვების გადამამუშავებელი 

მანქანამოწყობილობები - ცომის ამრევები - 

უვნებლობისა და ჰიგიენური მოთხოვნები

01.04.2015

460
სსტ ენ 474-1:2006+A4:2013/2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 1: 

ზოგადი მოთხოვნები
01.04.2016

461
სსტ ენ 474-1:2006+A4:2013/AC:2014 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 1: 

ზოგადი მოთხოვნები 
01.04.2016

462

სსტ ენ 474-2:2006+A1:2008/2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 2: 

მოთხოვნები ტრაქტორ ბულდოზერისათვის

01.04.2016
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463
სსტ ენ 474-3:2006+A1:2009/2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 3: 

მოთხოვნები მტვირთავებისათვის
01.04.2016

464

სსტ ენ 474-4:2006+A2:2012 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 4: 

მოთხოვნები ექსკავატორ მტვირთავებისათვის 

01.04.2016

465

სსტ ენ 474-5:2006+A3:2013 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 5: 

მოთხოვნები ჰიდრავლიკური ექსკავატორისათვის

01.04.2016

466
სსტ ენ 474-6:2006+A1:2009 /2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 6: 

მოთხოვნები თვითმცლელისათვის
01.04.2016

467
სსტ ენ 474-7:2006+A1:2009 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 7: 

მოთხოვნები მფხეკავებისათვის
01.04.2016

468

სსტ ენ 474-8:2006+A1:2009 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 8: 

მოთხოვნები გრეიდერებისათვის (ტრაქტორის 

ტიპის მანქანა, რომელიც ასწორებს მიწის 

ზედაპირს)

01.04.2016

469

სსტ ენ 474-9:2006+A1:2009 /2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 9: 

მოთხოვნები მილების ამწყობებისათვის 

01.04.2016

470

სსტ ენ 474-10:2006+A1:2009 /2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 10: 

თხრილის ეკსკავატორის მოთხოვნები

01.04.2016

471

სსტ ენ 474-11:2006+A1:2008 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 11: 

მოთხოვნები მიწაზე ნაგვის პრესისათვის

01.04.2016

472

სსტ ენ 474-12:2006+A1:2008/2016

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოება-ნაწილი 12: 

მოთხოვნები საკაბელო ექსკავატორებისათვის

01.04.2016

473

სსტ ენ 500-1:2006+A1:2009 /2016 

მოძრავი სამშენებლო მანქანები გზებისათვის-

უსაფრთხოება-ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები

01.04.2016
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474

სსტ ენ 500-2:2006+A1:2008 /2016 

მოძრავი სამშენებლო მანქანები გზებისათვის-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2: სპეციალური 

მოთხოვნები  გზების მღარავი მანქანებისათვის 

01.04.2016

475

სსტ ენ 500-3:2006+A1:2008 /2016

მოძრავი სამშენებლო მანქანები გზებისათვის-

უსაფრთხოება-ნაწილი3: სპეციალური მოთხოვნები  

ნიადაგის სტაბილიზაციის მანქანებისათვის და 

გადამამუშავებელი მანქანებისათვის

01.04.2016

476

სსტ ენ 500-4:2011 /2016 

მოძრავი სამშენებლო მანქანები გზებისათვის-

უსაფრთხოება-ნაწილი 4: სპეციალური 

მოთხოვნები სატკეპნი მანქანებისთვის 

01.04.2016

477

სსტ ენ 500-6:2006+A1:2008/2016 

მოძრავი სამშენებლო მანქანები გზებისათვის-

უსაფრთხოება-ნაწილი 6: სპეციალური 

მოთხოვნები  ასფჰალტის 

დამამთავრებლებისათვის

01.04.2016

478

სსტ ენ 536:2015 /2016 

საგზაო სამშენებლო მანქანები-შემრევი 

მოწყობილობა საგზაო სამშენებლო მასალები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები

06.05.2016

479

სსტ ენ 609-1:2017/2018 

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მოწყობილობები- 

გრძელი გამყოფების უსაფრთხოება- ნაწილი 1: 

სოლისებრი გამყოფები 

27.04.2018

480

სსტ ენ 617 : 2001+A1:2010/2015

მუდმივი დატვირთვა-გადმოტვირთვის 

მოწყობილობა და სისტემები-უსაფრთხოება და 

ელექტრო მაგნიტური თავსებადობის მოთხოვნები 

მოწყობილობებისათვის ნივთიერების მასების 

აკუმულირებისათვის სასილოსეორმოებში, 

ბუნკერებში, სანაგვეყუთებსა და ურნებში

27.10.2015
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 სსტ ენ 618:2002+A1:2010/2018

მართვის უწყვეტი მოწყობილობა და სისტემები - 

უსაფრთხოება და EMC მოთხოვნები ნაყარი 

მასალების მექანიკურად სამართავი 

მოწყობილობისათვის ფიქსირებული ლენტური 

კონვეიერის გარეშე

02.10.2018

482

 სსტ ენ 619:2002+A1:2010/2018 

მართვის უწყვეტი მოწყობილობა და სისტემები - 

უსაფრთხოება და EMC მოთხოვნები კუთრი 

ტვირთის მექანიკურად სამართავი 

მოწყობილობისათვის

02.10.2018

483

 სსტ ენ 620:2002+A1:2010/2018

უსაფრთხოების მოთხოვნები სამსხმელო 

ნაწარმისთვის და ჩამომსხმელი მანქანებისა და 

ქრხნული მოწყობილობებისთვის 

02.10.2018

484
სსტ ენ 676 : 2010+A2 

ავტომატური სავენტილაციო სანთურები აირის 

საწვავისათვის
06.04.2010

485
სსტ ენ 676 : 2010/A2/AC

ავტომატური სავენტილაციო გაწოვის სანთურები 

გაზისებრი საწვავებისთვის 
29.06.2010

486
სსტ ენ 692:2005+A1:2009/2019

მექანიკური ჩარხი -მექანიკური საპრესი -

უსაფრთხოება
22.08.2019

487
სსტ ენ 693:2001+A2:2011/2019

მექანიკური ჩარხი - უსაფრთხოება -

ჰიდრავლიკური საპრესი
22.08.2019

488

სსტ ენ  709:1997+A4:2009 /AC:2012/2018

სასოფლო სამეურნეო და ხე-ტყის დამამუშავებელი 

მანქანები-ფეხით მოსიარულეთა 

მაკონტროლებელი ტრაქტორები დამონტაჟებული 

მბრუნავი კულტივატორებით, მოძრავი თოხებით 

წამყვანი ბორბლებით-უსაფრთხოება

08.11.2018

489

სსტ ენ 710:1997+A1:2010 /AC:2012/2018

უსაფრთხოების მოთხოვნები სამსხმელო 

ნაწარმისთვის და ჩამომსხმელი მანქანებისა და 

ქარხნული მოწყობილობებისთვის 

02.10.2018

490

სსტ ენ 710:1997+A1:2010/2018 

უსაფრთხოების მოთხოვნები სამსხმელო 

ნაწარმისთვის და ჩამომსხმელი მანქანებისა და 

ქარხნული მოწყობილობებისთვის 

02.10.2018
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491

სსტ ენ 741:2000+A1:2010/2018 

უწყვეტი სატრანსპორტო მოწყობილობა და 

სისტემები-უსაფრთხოების მოთხოვნები ნაყარი 

მასალებისათვის მოწყობილობის სისტემებისა და 

მათი კომპონენტების პნევმატურად მართვისათვის

02.10.2018

492

სსტ ენ 786:1996+A2:2009/2019

ბაღის მოწყობილობა -გაზონის და ბალახის 

მთიბავი დენზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობები-მექანიკური უსაფრთხოება

22.08.2019

493

 სსტ ენ 809 : 2010+A1  

ტუმბოები და ტუმბოს აგრეგატები სითხეებისთვის-

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები 

25.10.2010

494

სსტ ენ 809:1998+A1:2009 /AC:2010/2018 

ტუმბოები და ტუმბოს აგრეგატები სითხეებისთვის-

უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები 

02.10.2018

495

სსტ ენ 848-1:2007+A2:2012/2019

ხის დამამუშავებელი ჩარხების უსაფრთხოება -

ცალმხრივი დაყალიბების მანქანები ბრუნვადი 

ინსტრუმენტებით -ნაწილი 1: ერთ ღერძიანი 

ვერტიკალურად დაყალიბების მანქანა დანადგარი

22.08.2019

496

  სსტ ენ  848-2:2007+A2:2012/2018 

შეშის დასამუშავებელი დაზგების უსაფრთხოება-

ნაწილი 2: ცალმხრიანი ჩამოსასხმელი დაზგა 

მბრუნავი ფრეზით

08.11.2018

497
სსტ ენ  859:2007+A2:2012/2018

უსაფრთხოება შეშის დასამუშავებელი 

დაზგებისთვის-ხელით მიწოდების მქნევარა
08.11.2018

498

  სსტ ენ  860:2007+A2:2012/2018

უსაფრთხოება შეშის დასამუშავებელი 

დაზგებისთვის-ერთი მხარის ზედაპირის 

დასამუშავებელი დაზგისათვის

08.11.2018

499

სსტ ენ  861:2007+A2:2012/2018

შეშის დასამუშავებელი დაზგების უსაფრთხოება-

ზედაპირის გასარანდი მანქანა თხელი 

ფიცრებისთვის

08.11.2018

500

სსტ ენ 940:2009+A1:2012/2018 

ხის დასამუშავებელი მანქანების უსაფრთხოება-

კომბინირებული ხის დასამუშავებელი მანქანები 

08.11.2018
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501

სსტ ენ 957-6:2010+A1:2014/2014

სტაციონარული ტრეინინგის მოწყობილობა - 

ნაწილი 6: სარბენი ბილიკები, დამატებითი  

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოცდის 

მეთოდები

21.08.2014

502

 სსტ ენ 972:1998+A1:2010/2018 

ტყავის გადამამუშავებელი მანქანები-უკუქცევით-

წინსვლითი გორგოლაჭიანი მანქანები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები 

02.10.2018

503

სსტ ენ 972:1998+A1:2010 /AC:2011/2018

ტყავის გადამამუშავებელი მანქანები-უკუქცევით-

წინსვლითი გორგოლაჭიანი მანქანები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები 

02.10.2018

504
სსტ ენ  1010-1:2004 +A1:2010/2015

მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოება
27.03.2015

505

სსტ ენ  1010-2:2006 +A1:2010/2015

მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქაღალდის 

კონვერტაციისა და მბეჭდავი მანქანების 

დიზაინისა და შექმნის მიმართ - ნაწილი 2: 

მპეჭდავი და ლაქის წამსმელი მანქანები მათ შორის 

გაზეთის საბეჭდი მანქანები

27.03.2015

506

 სსტ ენ 1012-3:2013/2018

კომპრესორები და ვაკუუმ-ტუმბოები- 

უსაფრთხოების მოთხოვნები -ნაწილი 3: პროცესის 

კომპრესორები

02.10.2018

507

სსტ ენ 1710:2005+A1:2008/2019

მიწისქვეშა მაღაროებში, პოტენციურად ფეთქებად 

გარომოში  მუშაობისთვის განკუთვნილი 

მოწყობილობები და დეტალები

22.08.2019

508

სსტ ენ  1710:2005+A1:2008/AC:2010/2015

მიწისქვეშა მაღაროებში, პოტენციურად ფეთქებად 

გარომოში  მუშაობისთვის განკუთვნილი 

მოწყობილობები და დეტალები

27.03.2015

509

სსტ  ენ  1755:2015/2017

სამრეწველო(სატვირთო) მანქანები- 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია-

დამატებითი მოთხოვნები პოტენციური 

ფეთქებადსაშიში გარემოსათვის

27.12.2017
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510

 სსტ ენ 1804-1:2001+A1:2010/2016 

მიწისქვეშა მაღაროების მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები ჰიდრავლიკური სახურავის 

მექანიზებულ  გამაგრებაზე - ნაწილი 1: დამხმარე  

ერთეულები და ძირითადი მოთხოვნები

27.07.2016

511

სსტ ენ 1804-3:2006+A1:2010/2016

მიწისქვეშა მაღაროების მანქანები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები ჰიდრავლიკური სახურავის  

მექანიზებულ გამაგრებაზე  - ნაწილი  3: 

ჰიდრავლიკური კონტროლის სისტემები

27.07.2016

512

 სსტ ენ 1870-4:2012/2018 

ხე-ტყის დამამუშავებელი მანქანების 

უსაფრთხოება-დისკოთი სახერხი მანქანა-ნაწილი 

4: მრავალსაჭრისიანი გრძივი სახერხი დაზგა 

ხელით დასატვირთად და/ ან გადმოსატვირთად

08.11.2018

513

სსტ ენ 1870-5:2002 +A2:2012/2018

ხე-ტყის დამამუშავებელი მანქანების 

უსაფრთხოება-მრგვალი სახერხი მანქანები-ნაწილი 

5: მრგვალი სახერხი მანქანები, ჯვარისებრად 

მჭრელი

08.11.2018

514

სსტ ენ  1870-6:2002+A1:2009/2019

ხის დასამუშავებელი მოწყობილობების 

უსაფრთხოება- წრიულად მხერხავი 

მოწყობილობები -ნაწილი 6: წრიული და ორმაგი 

წრიული ხერხვის მანქანები განკუთვნილი 

შეშისთვის/წრიული საფეხურებიანი ხერხები, 

მექანიკური ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის 

ფუნქციით

17.07.2019

515

სსტ ენ 1870-7:2012/2018 

ხის დამამუშავებელი მანქანების უსაფრთხოება-

ნაწილი  7: მარტივი და/ან პირი ინტეგრირებული 

სამუშაო მაგიდით და ხელით დატვირთვა და/ან 

გადმოტვირთვა

08.11.2018

516

  სსტ ენ 1870-8:2012/2018 

ხის დამამუშავებელი მანქანების უსაფრთხოება-

ნაწილი 8-მარტივი სახერხი მანქანები,  მექანიკური 

ამძრავით და ხელით დატვირთვით ან /და 

გადმოტვირთვით 

08.11.2018
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სსტ ენ 1870-9:2012/2018 

ხის დასამუშავებელი მანქანების უსაფრთოება-

ნაწილი 9: ორმაგი ხერხით დასაჭრელი მანქანები 

განივად დასაჭრელად და ხელით დატვირთვა 

და/ან გადმოტვირთვა

08.11.2018

518

სსტ ენ 1870-14:2007 +A2:2012/2018 

ხე-ტყის დამამუშავებელი მანქანების 

უსაფრთხოება-მრგვლად სახერხი მანქანები-

ნაწილი 14: ვერტიკალური პანელის სახერხი 

დაზგები

08.11.2018

519

სსტ ენ 1870-15:2012/2018

ხე-ტყის დამამუშავებელი მანქანის უსაფრთხოება-

მრგვლად სახერხი ნაწილი 15: მრავალსაჭრისიანი 

მანქანა სამუშაო ადგილის ინტეგრირებით და 

ხელით ჩასატვირთად  და ან გადმოსატვირთად

08.11.2018

520

სსტ ენ 1870-16:2012/2018 

ხე-ტყის დასამუშავებელი ცირკულარული მჭრელი 

მანქანები-ნაწილი  1: ორმაგი 45% საჭრელი მანქანა  

V ფორმისთვის

08.11.2018

521

სსტ ენ 1870-17:2012 +A1:2015/2018

ხე-ტყის დასამუშავებელი მანქანების 

უსაფრთხოება-დისკოთი სახერხი მანქანა-ნაწილი 

17: ერთი ჰორიზონტული გრძივი სახერხი დაზგა 

კუთხით ჩამოსაჭრელად (რადიალური საჭრელი 

დაზგა)

08.11.2018

522

სსტ ენ  1953:2013/2015 

ატომიზაციისა და შემასხურებელი აღჭურვილობა 

საფარი მასალისათვის - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

27.03.2015

523
სსტ ენ ისო 2867:2011/2016

მიწის მთხრელი მანქანა-წვდომის სისტემები (ისო 

2867:2011)
01.04.2016

524

სსტ ენ ისო 3164:2013 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-ლაბორატორიული 

შეფასებები დამცავი სტრუქტურების - 

სპეციფიკაციები გადახრის  შეზღუდვის 

მოცულობისათვის (ისო 3164: 2013)

01.04.2016

525

სსტ ენ ისო 3411:2007/2016

მიწის მთხრელი მანქანა-ფიზიკური ზომები 

ოპერატორებისათვის და მინიმალური სივრცე 

ოპერატორისათვის (ისო 3411:2007)

01.04.2016
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სსტ ენ ისო 3449:2008 /2016

მიწის მთხრელი მანქანა-გამოცდა ობიექტის 

დამცავი სტრუქტურებისლაბორატორიული 

ტესტები და შესრულების მოთხოვნები (ისო 

3449:2005)

01.04.2016

527

სსტ ენ ისო 3450:2011/2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-ბორბლებიანი ან მაღალი 

სიჩქარით რეზინის მუხლუხიანი მანქანები - 

პერფორმანსის მოთხოვნები და ტესტირების 

პროცედურები სამუხრუჭე სისტემებისათვის (ისო 

3450:2011)

01.04.2016

528

სსტ ენ ისო 3457:2008 /2016

მიწის მთხრელი მანქანა-სახელმძღვანელო-

განმარტებები და მოთხოვნები (ისო 3457:2003)

01.04.2016

529

სსტ ენ  ისო 4254-5:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობები-

უსაფრთხოება- ნაწილი 5: მძლავრი მიწაზე 

მომუშავე მოწყობილობები (ისო 4254-5:2008)

17.07.2019

530

სსტ ენ ისო 4254-12:2012 /A1:2017/2018

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები- უსაფრთხოება-

ნაწილი 12: როტორული დისკები, გაზონსაკრეჭი 

ბარაბანი და კეტი (ისო 4254-12:2012/Amd 1:2017)

12.04.2018

531

სსტ ენ ისო 5395-2:2013 /A2:2017/2018

ბაღის მოწყობილობები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები აალებისათვის-გაზონის სათბობი 

ელექტრო-ნაწილი 2:  საცალფეხო-

კონტროლირებადი გაზონის საკრეჭი -შესწორება 2: 

ჭრის-საშუალებები-გარსაცმი ბაღი   (ისო 5395-

2:2013/Amd 2:2017) 

12.04.2018

532

სსტ ენ ისო 5395-3:2013/2019

ბაღის მოწყობილობები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები საწვავზე მომუშავე ბალახის 

საკრეჭებზე- ნაწილი 3:ბალახის საკრეჭზე მომუშავე 

ოპერატორის მოძრაობა  (ისო 5395-3:2013)

17.07.2019
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სსტ ენ ისო 5395-3:2013 /A1:2017/2017 

ბაღის მოწყობილობები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები აალებისათვის-გაზონის სათბობი 

ელექტრო-ნაწილი 3:  ოპერატორების მიერ  

გაზონის სამართავი სათბობები. ცვლილება 1: OPC, 

ხელის მუხრუჭი, ROPS, შებოჭილი მილები, 

საჭრელი საშუალებები,ბალახის საჭრელი და 

გამოცდის ზონდები  (ისო 5395-3:2013/ცვლილება 

1:2017) 

26.06.2017

534

სსტ ენ ისო 6682:2008 /2016

მიწისმთხრელი მანქანები- მოსახერხებელი  

ზონები და წვდომადი მართვის ორგანოებისათვის 

(ისო 6682:1986, თანდართული დამატება 1:1989) 

01.04.2016

535

სსტ ენ ისო 6683:2008 /2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-უსაფრთხოების ღვედები 

და უსაფრთხოების ღვედების სამაგრები-მუშაობის 

მოთხოვნები და გამოცდა (ისო 6683:2005)

01.04.2016

536

სსტ ენ ისო 7096:2008/AC:2009/2016 

მიწის მთხრელი მანქანა- ლაბორატორიული 

შეფასება ოპერატორის ადგილის ვიბრაციის(ისო 

7096:2000

01.04.2016

537

სსტ ენ ისო 11148-4:2012/2016

არაელექტრო გადასაზიდი მოწყობილობები-

უსაფრთხოების მოთხოვნებინაწილი4: 

არაბრუნვითი დამრტმელი 

ელექტრომოწყობილობები (ისო 11148-4:2012)

15.04.2016

538

 სსტ ენ ისო 11554:2017/2018 

ოპტიკა და ფოტონიქსი - ლაზერები და ლაზერული 

აპარატები-ლაზერული სხივების, ენერგეტიკისა და 

დროებითი მახასიათებლების საგამოცდო 

მეთოდები (ისო 11554:2017)

27.04.2018

539

სსტ ენ ისო 11681-2:2011/A1:2017/2018

სატყეო მეურნეობის აღჭრვილობა-პორტატული 

ჯაჭვის უსაფრთხოების მოთხოვნები და 

გამოცდარება - ნაწილი 2: ჯაჭვის ხერხი ხეების 

მომსახურებისთვის (ისო 11681-2:2011/Amd 1:2017)

12.04.2018
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სსტ ენ 12013:2000+A1:2008/2019

მოწყობილობები პლასტმასისა და რეზინებისთვის - 

შიდა ნაერთები - უსაფრთხოების მოთხოვნები

22.08.2019

541

სსტ ენ 12016:2013/2015 

ელექტრომაგნიტური შეთავსებადობა. სტანდარტი 

ერთგვაროვანი პროდუქციის ჯგუფზე: ლიფტები, 

ესკალატორები და სამგზავრო კონვეიერები. 

დაბრკოლება. მდგრადობა 

29.01.2015

542

სსტ ენ 12042:2014/2014

მანქანა-დანადგარები საკვების წარმოებაში - ცომის 

ავტომატური გამყოფები - უსაფრთხოებისა და 

ჰიგიენის მოთხოვნები

21.11.2014

543
სსტ ენ 12110:2014/2016 

გვირაბგამყვანი მანქანები-საჰაერო საკეტები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები
01.04.2016

544

სსტ ენ 12111:2014/2014

გვირაბის მექანიკური საშუალებები - გზის 

ზედაპირი და გათხრების უწყვეტობა - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

21.11.2014

545

სსტ ენ 12312-2:2014/2014

თვითმფრინავის დაშვებისას დამხმარე 

მოწყობილობა-სპეციფიკური მოთხოვნები-ნაწილი 

2: სურსათის მომმარაგებელი სატრანსპორტო 

საშუალებები 

05.08.2014

546

სსტ ენ 12312-3:2017/2018

საჰაერო ხომალდის მიწისზედა მომსახურების 

აღჭურვილობა - სპეციფიკური მოთხოვნები - 

ნაწილი 3: სატრანსპორტო კონვეიერ

11.05.2018

547

სსტ ენ 12312-4:2014/2014

დედამიწიდან მხარდამჭერი აღჭურვილობა 

მფრინავი ხომალდისათვის - სპეციფიკური 

მოთხოვნები - ნაწილი 4: ხიდები მგზავრების 

ჩასხდომისათვის

21.11.2014

548

სსტ ენ 12312-12:2017/2018

საჰაერო ხომალდის მიწისზედა მომსახურების 

აღჭურვილობა- სპეციფიკური მოთხოვნები - 

ნაწილი 12: სასმელი წყლის მომსახურების 

აღჭურვილობა 

11.05.2018
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549

 სსტ ენ 12312-13:2017/2018 

საჰაერო ხომალდის მიწისზედა მომსახურების 

აღჭურვილობა- სპეციფიკური მოთხოვნები - 

ნაწილი 13: საპირფარეშო მომსახურების 

აღჭურვილობა 

11.05.2018

550
სსტ ენ 12348:2000+A1:2009/2016

ძირითადი საბურღი(სახვრეტი) ჩარხები სტენდზე-

უსაფრთხოება
01.04.2016

551
სსტ ენ  12385-1:2002+A1/2008/2013

ფოლადის ბაგირები, უსაფრთხოება- ნაწილი 1:  

საერთო მოთხოვნები 
20.08.2013

552
სსტ ენ  12385-2:2002+A1/2008/2013

ფოლადის ბაგირები, უსაფრთხოება-ნაწილი 2: 

განსაზღვრება, აღნიშვნა  და კლასიფიკაცია 
20.08.2013

553
სსტ ენ 12385-4:2002+A1/2008/2013 

ფოლადის ბაგირები- უსაფრთხოება ნაწილი 4:  

განაპირა ბაგირები გამოყენებული ასაზიდად
20.08.2013

554
სსტ ენ 12418:2000+A1:2009/2016

აგურისა და ქვის მომჭრელი დანადგარები 

სამშენებლო მოედნებისათვისუსაფრთხოება 
01.04.2016

555

სსტ ენ  12581:2005+A1:2010/2015

საფარი მოწყობილობა - მანქანა - დანადგარები 

ღრმა საფარისათვის და ელექტროდეპოსიცია 

ორგანული თხევადი საფარისათვის - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

556

სსტ ენ  12621:2006+A1:2010/2015 

მანქანა-დანადგარები საფარი მასალის მიწოდებისა 

და გადამუშავებისათვის წნევის ქვეშ - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები 

27.03.2015

557

სსტ ენ 12629-1:2000+A1:2010/2016 

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი1: ზოგადი მოთხოვნები 

01.04.2016

558

სსტ ენ 12629-3:2002+A1:2010/2016

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 3: დგიმთამწე და 

მბრუნავპლატფორმიანი მანქანები

01.04.2016

559

სსტ ენ 12629-4:2001+A1:2010/2016

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 4: ბეტონის სახურავის 

მკეთებელი მანქანები

01.04.2016
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560

სსტ ენ 12629-5-1:2003+A1:2010/2016 

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 5-1 : მანქანები 

ვერტიკალური ღერძის მილების წარმოებისათვის

17.05.2016

561

სსტ ენ 12629-5-2:2003+A1:2010/2016

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 5-2 : მანქანები 

ჰორიზონტალური ღერძის მილების 

წარმოებისათვის

17.05.2016

562

სსტ ენ 12629-5-3:2003+A1:2010/2016 

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 5-3 : მილების წინასწარ 

დაძაბულობის შემქმნელი მანქანები

17.05.2016

563

სსტ ენ 12629-5-4:2003+A1:2010/2016

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 5-4 : ბეტონის მილების 

დამფარავი მანქანები 

17.05.2016

564

სსტ ენ 12629-6:2004+A1:2010/2016 

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 6 : სტაციონალური და 

მობილური მოწყობილობები ასაწყობი რკინა-

ბეტონის ნაკეთობების წარმოებისათვის

01.04.2016

565

სსტ ენ 12629-7:2004+A1:2010/2016

მანქანები სამშენებლო მასალების წარმოებისათვის  

ბეტონისა და კალციუმის სილიკატურების -

უსაფრთხოება-ნაწილი 7: სტაციონარული და 

მობილური მოწყობილობები წინათ ნახსენები 

მასალების ხანგძლივი წარმოებისათვი

01.04.2016
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566

სსტ ენ 12629-8:2002+A1:2010/2016 

მანქანები სამშენებლო ნაკეთობების 

წარმოებისათვის  ბეტონისა და სილიკატებისაგან-

უსაფრთხოება-ნაწილი 8: სტაციონალური და 

მობილური მოწყობილობები გრძელი 

ხაზებისათვის წინასწარ დაძაბული  ნაკეთობების 

წარმოებისათვის

01.04.2016

567

სსტ ენ 12643:2014/2016 

მიწისმთხრელი მანქანა - რეზინის საბურავებიანი 

მანქანები - მოთხოვნები საჭისადმი (ისო 5010:1992 

ცვლილებებით)

01.04.2016

568
სსტ ენ 12649:2008+A1:2011/2016 

საბეტონე საგორავები და გამასწორებელი მანქანები-

უსაფრთხოება
01.04.2016

569

სსტ ენ  12757-1:2005+A1:2010/2015

შერეული მანქანა-დანადგარები საფარი 

მასალისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები - 

ნაწილი 1: შერეული მანქანა-დანადგარები 

გამოყენებული მანქანების საფარისათვის 

27.03.2015

570

სსტ ენ 12921-1:2005 +A1:2010/2016

მანქანები ზედაპირის გაწმენდისათვის და 

სამრეწველო ნივთების წინასწარი 

დამუშავებისათვის ორთქლის ან სითხის 

გამოყენებისას - ნაწილი 1: უსაფრთხოების საერთო 

მოთხოვნები

21.09.2016

571 სსტ ენ 12999:2011+A1:2012/2019 ამწეები -მტვირთავი ამწეები 22.08.2019

572

სსტ ენ 13001-3-1:2012+A1:2013/2019

ამწეები- გენერალური დიზაინი - ნაწილი 3-1: 

ფოლადის სტრუქტურის ზღვრული მდგომარეობა 

და კომპეტენტური მადასტურებელი

22.08.2019

573

სსტ ენ 13015 : 2010+A1

ტექმომსახურება ლიფტებისა და ესკალატორების.  

ტექმომსახურების ინსტრუქციები

16.04.2010

574
სსტ ენ 13019:2001+A1:2008/2016

მანქანები გზის ზედაპირის გაწმენდისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები
01.04.2016

575
სსტ ენ 13020:2015/2016

მანქანები გზის საფარის დამუშავებისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები 
01.04.2016
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576
სსტ ენ 13021:2003+A1:2008 /2016

ზამთრის მომსახურე მანქანები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები 
01.04.2016

577

სსტ ენ 13035-1:2008/2016

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 1:  მოწყობილობების შენახვა, დამუშავება 

და ტრანსპორტირება ქარხნის ტერიტორიაზე

01.04.2016

578

სსტ ენ 13035-2:2008/2016 

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 2:  მოწყობილობების შენახვა, დამუშავება 

და ტრანსპორტირება ქარხნის ტერიტორიაზე 

01.04.2016

579

სსტ ენ 13035-3:2003+A1:2009 /2016 

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 11: საბურღი მანქანები 

01.04.2016

580

სსტ ენ 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010  /2016

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 11: საბურღი მანქანები

01.04.2016

581

სსტ ენ 13035-4:2003+A1:2009/2016

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 4: დახრილი მაგიდები

01.04.2016

582

სსტ ენ 13035-5:2006+A1:2009/2016

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 5: მანქანები და დანადგარების 

ჩაწყობისათვის და ამოწყობისათვის 

01.04.2016
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583

სსტ ენ 13035-6:2006+A1:2009/2016 

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 6:  მანქანები დასამტრევად 

01.04.2016

584

სსტ ენ 13035-9:2006+A1:2010/2016 

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები- 

ნაწილი 9: სარეცხი დანადგარები 

01.04.2016

585

სსტ ენ 13035-11:2006+A1:2010/2016

მანქანები და მოწყობილობები ფურცვლოვანი 

მინის წარმოების, დამუშავებისა და 

გადამუშავებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები-

ნაწილი 11: საბურღი მანქანები

01.04.2016

586

სსტ ენ 13042-1:2007+A1:2009 /2016 

მანქანები და მოწყობილობები ღრუ მინის 

წარმოების, დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი-1: გობ 

მიმწოდებელი

01.04.2016

587

სსტ ენ 13042-2:2004+A1:2009 /2016 

მანქანები და მოწყობილობები ღრუ მინის 

წარმოების, დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი-2:  მართვადი 

მანქანები კვებისათვის 

01.04.2016

588

სსტ ენ 13042-3:2007+A1:2009 /2016

მანქანები და მოწყობილობები ღრუ მინის 

წარმოების, დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი-3: IS 

მანქანები

01.04.2016

589

სსტ ენ 13042-5:2003+A1:2009 /2016

მანქანები და მოწყობილობები ღრუ მინის 

წარმოების, დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 5: პრესი

01.04.2016

590

სსტ ენ 13102:2005+A1:2008 /2016 

კერამიკული მანქანები - უსაფრთხოება - 

დატვირთვა და გადმოტვირთვა კერამიკული 

ფილების 

01.04.2016
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591
სსტ ენ 13120:2009+A1:2014/AC:2015/2015

შიდა ჟალუზები-შერულების მოთხოვნები 

უსაფრთხოების ჩათვლით
02.12.2015

592
სსტ ენ 13135:2013/2019

ამწეები - უსაფრთხოება - დიზაინი - მოთხოვნები 

აღჭურვილობებისთვის
22.08.2019

593
სსტ ენ 13367:2005+A1:2008/2016 

კერამიკული მანქანები-უსაფრთხოება-გადამყვანი 

პლატფორმებიდა მანქანები
01.04.2016

594
სსტ ენ 13367:2005+A1:2008/AC:2009/2016

კერამიკული მანქანები-უსაფრთხოება-გადამყვანი 

პლატფორმებიდა მანქანები 
01.04.2016

595

სსტ ენ 13411-3:2004+A1:2008/2015

ფოლადის მავთულებიანი ბაგირების ბოლოების 

ჩამაგრება-უსაფრთხოება- ნაწილი 3: რგოლები და 

უსაფრთხოების რგოლები

30.10.2015

596

სსტ ენ 13411-4:2011/2015

ფოლადის მავთულებიანი ბაგირების ბოლოების 

ჩამაგრება- უსაფრთხოება- ნაწილი 4: ლითონის 

ჩასმა და ჩასხმა სინთეტიური ფისების

30.10.2015

597

სსტ ენ 13411-5:2003+A1:2008/2015

ფოლადის მავთულებიანი ბაგირების ბოლოების 

ჩამაგრება- უსაფრთხოება- ნაწილი 5: მომჭერები 

მავთულის ბაგირებისა U-მაგვარი ჭანჭიკებით

30.10.2015

598

სსტ ენ 13411-6:2004+A1:2008/2015

ფოლადის მავთულებიანი ბაგირების ბოლოების 

ჩამაგრება-უსაფრთხოება-ნაწილი 6: ასიმეტრული 

სოლისებრი მომჭერი

30.10.2015

599

სსტ ენ 13411-7 : 2011+A1

დაბოლოებები ლითონის მავთულის 

გვარლებისათვის - უსაფრთხოება. ნაწილი 7. 

სიმეტრიული სოლით ჩამაგრება

22.08.2011

600

სსტ ენ 13524:2003+A2:2014 /2016 

მანქანები საავტომობილო გზების 

შენარჩუნებისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნები

01.04.2016

601

სსტ ენ 13531:2001+A1:2008/2016 

მიწის მთხრელი მანქანა-დაცვის სტრუქტურა 

საყირავებელი ნაქანისა და კომპაქტური 

ექსკავატორების-ლაბორატორიული გამოცდები და 

ტექნიკური მოთხოვნები (ისო 12117:1997 

ცვლილებებით)

06.05.2016
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602

სსტ ენ  13617-1:2012/2015 

ბენზინის შემავსებელი სადგურები - ნაწილი 1: 

საქაჩი მოწყობილობების, ჩამომსხმელების და 

ამთვლელი ჩამომსხმელების მშენებლობის, 

მოწყობისათვის უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

603

სსტ ენ 13684:2004+A3:2009/2019

ბაღის აღჭურვილობა -  ქვეითის მიერ მართვადი 

გაზონის აერატორები და სკარიფიკატორები  - 

უსაფრთხოება

22.08.2019

604
სსტ ენ 13736:2003+A1:2009/2019

მექანიკური ჩარხების უსაფრთხოება- პნევმატური 

საპრესები
22.08.2019

605
სსტ ენ  13852-1:2013/2015

ამწეები - საზღვაო ამწეები - ნაწილი 1:  ზოგადი 

ნაწილი - საზღვაო ამწეების მიზანი 
27.03.2015

606
სსტ ენ 13862:2001+A1:2009 /2016 საჭრელი დაფა დანადგარებისათვის-უსაფრთხოება

06.05.2016

607

სსტ ენ 14010:2003+A1:2009/2019

მანქანების უსაფრთხოება - აღჭურვილობა 

ავტომობილების მექანიკური 

ავტოსადგომებისათვის - უსაფრთხოება და ენერგო 

მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები დიზაინის, 

წარმოების, მონტაჟისა და გაშვების სტადიისათვის

22.03.2019

608

სსტ ენ  14492-1:2006 +A1:2009/2015

ამწეები - ელექტრული ამძრავიანი ვერტიკალური 

და ჰორიზონტალური ჯალამბარი - ნაწილი 1: 

ელექტრული ვერტიკალური ჯალამბარი

27.03.2015

609

სსტ ენ  14492-1:2006 +A1:2009/AC:2010/2015

ამწეები - ელექტრული ამძრავიანი ვერტიკალური 

და ჰორიზონტალური ჯალამბარი - ნაწილი 1: 

ელექტრული ვერტიკალური ჯალამბარი 

27.03.2015

610

სსტ ენ  14492-2:2006 +A1:2009/2015

ამწეები - ელექტრული ამძრავიანი ვერტიკალური 

და ჰორიზონტალური ჯალამბარი - ნაწილი 2: 

ელექტრული ვერტიკალური ამწეები 

27.03.2015
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611

სსტ ენ  14492-2:2006 +A1:2009/AC:2010/2015

ამწეები - ენერგიით მართვადი, ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური ჯალამბარი -  ნაწილი 2: 

ენერგიით მართვადი ვერტიკალური ჯალამბარი 

27.03.2015

612

სსტ ენ  14677:2008/2015 

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მეორადი 

რკინაწარმოება - მანქანადანადგარები და 

აღჭურვილობა თხევადი ფოლადის 

წარმოებისათვის 

27.03.2015

613

სსტ ენ  14681:2006+A1:2010/2015

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - რკალური 

ღუმელით რკინის წარმოების მანქანა 

დანადგარებისა და აღჭურვილობის 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

614

სსტ  ენ  14973:2015/2017 

კონვეიერის ქამრები მიწისქვეშა ნაგებობებში 

გამოყენებისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები 

ელექტრული და აალებადის წინააღმდეგ 

27.12.2017

615

სსტ ენ 15027:2007+A1:2009 /2016

ტრანსპორტირებადი კედლის ხერხი და მავთულის 

ხერხის აღჭურვილობა სამუშაო ადგილისათვის - 

უსაფრთხოება

06.05.2016

616
სსტ ენ 15059:2009+A1:2015/2016 

თოვლსაწმენდი მოწყობილობები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები
06.05.2016

617

სსტ ენ 15162:2008 /2016 

მანქანები და მოწყობილობა სამთო მოპოვებისა და 

მექანიკური დამუშავების ბუნებრივი ქვის-

უსაფრთხოება-მოთხოვნები მხერხავი 

ჯგუფებისათვის 

06.05.2016

618

სსტ ენ 15163:2017/2018 

მანქანები და დანადგარები ბუნებრივი ქვის 

ექსპლუატაციისა და გადამუშავებისათვის - 

უსაფრთხოება - მოთხოვნები ალმასის ხერხვის 

მავთულისათვის

11.05.2018

619

 სსტ ენ 15164:2008 /2016

მანქანები და მოწყობილობა სამთო მოპოვებისა და 

მექანიკური დამუშავების ბუნებრივი ქვის-

უსაფრთხოება-მოთხოვნები ჯაჭვიანი და 

სარტყელიანი მჭრელი მანქანებისათვის 

06.05.2016

სტანდარტები ხელმისაწვდომია სააგენტოს sst.geostm.gov.ge მეშვეობით Page 70 of 100



620

სსტ ენ  15268:2008/2015 

ბენზინით შემავსებელი სადგურები - 

დამტვირთავი საქაჩის მონტაჟისა და აწყობის 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

621

სსტ ენ 15572:2015/2016

მანქანები და მოწყობილობა სამთო მოპოვებისა და 

მექანიკური დამუშავების ბუნებრივი ქვის-

უსაფრთხოება-მოთხოვნები მოძრავი 

მანქანებისათვის 

06.05.2016

622

 სსტ ენ 15695-1:2017/2018

სასოფლო სამეურნეო ტრაქტორები და 

თვითკონტროლირებადი მაშხეფები - 

შემსრულებლის (მძღოლის) დაცვა მავნე 

შემცველობის წინააღმდეგ -  ნაწილი 1: მართვის 

კლასიფიკაცია, მოთხოვნები და საგამოცდო 

პროცედურები

08.06.2018

623

სსტ ენ 15695-2:2017/2018 

სასოფლო სამეურნეო ტრაქტორები და 

თვითკონტროლირებადი მაშხეფები - 

შემსრულებლის (მძღოლის) დაცვა მავნე 

შემცველობის წინააღმდეგ -  ნაწილი 2: ფილტრები, 

მოთხოვნები და გამოცდების პროცედურები

08.06.2018

624

სსტ ენ 15895:2011/2019

პორტატული კარტრიჯის მოწყობილობები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები- ფიქსაციის და მყარი 

მარკირების ხელსაწყოები

22.08.2019

625
სსტ ენ ისო 16093:2017/2018 

ჩარხები - უსაფრთხოება - ცივი მეტალის საჭრელი 

მანქანები  (ისო 16093:2017) 
14.05.2018

626
სსტ ენ 16191:2014 /2016 საგვირაბო ტექნიკა-უსაფრთხოების მოთხოვნები

01.04.2016

627

სსტ ენ 16228-1:2014 /2016 

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები 

01.04.2016

628

სსტ ენ 16228-2:2014 /2016 

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2: მობილური საბურღი 

დანადგარები სამოქალაქო და გეოტექნიკური 

ინჟინერიისათვის, მოპოვება და სამთო საქმე 

01.04.2016
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629

სსტ ენ 16228-3:2014 /2016 

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 3: ჰორიზონტალურად 

მიმართული მბურღავი მოწყობილობა (HDD) 

01.04.2016

630

სსტ ენ 16228-4:2014 /2016 

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 4: საძირკვლის 

მოწყობილობა 

01.04.2016

631

სსტ ენ 16228-5:2014 /2016

საძირკვლის მბურღავი აღჭურვილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 5: დიაფრაგმა კედლის 

აღჭურვილობა 

01.04.2016

632

სსტ ენ 16228-6:2014 /2016

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 6: ჰიდრომონიტორული 

მოქმედება, გრუნტის და საინექციო საშუალებები 

01.04.2016

633

სსტ ენ 16228-7:2014 /2016 

საძირკვლის მბურღავი მოწყობილობა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 7:დამხმარე გაცვლადი 

აღჭურვილობ

01.04.2016

634

სსტ ენ 16230-1:2013+A1:2014/2016 

გასართობი კარტინგის ავტომანქანები -ნაწილი1: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოცდის 

მეთოდები

15.04.2016

635

სსტ ენ 16252:2012/2018 

მანქანები ნარჩენების  ან რეგენერირებადი 

ფრაქციების დასაწნეხადჰორიზონტული 

პაკეტირებადი წნეხი-უსაფრთოების მოთხოვნები 

08.11.2018

636

სსტ ენ 16307-6:2014/2014 

სამრეწველო სატვირთო გადამზიდავები ნაწილი 6: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები,დამატებითი 

მოთხოვნები, შემოწმება ტვირთის და პერსონალის 

28.10.2014

637

სსტ ენ 16590-3:2014/2014

ტრაქტორები და მანქანები სოფლის და სატყეო 

მეურნეობაში - კონტროლის სისტემების 

უსაფრთხოების ნაწილები - ნაწილი 3: სერიული 

წარმოება , ტექნიკა და პროგრამული 

უზრუნველყოფა (ისო 25119-3:2010 განახლდა)

19.09.2014
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სსტ ენ 16590-4:2014/2014

ტრაქტორები და მანქანები სოფლის და სატყეო 

მეურნეობისათვის - კონტროლის სისტემების 

უსაფრთხოების ნაწილები - ნაწილი 4: წარმოება, 

ექსპლუატაცია,  გადაკეთება და დამხმარე 

პროცესები 

(ისო 25119-4:2010 განახლებული)

19.09.2014

639 სსტ ენ 16851:2017/2018 ამწეკრანი - მსუბუქი ამწეკრანის სისტემები 08.06.2018

640

სსტ ენ ისო 19085-1:2017/2018 

ხისგადამამუშავებელი მანქანები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები(ისო 19085-1:2017)

14.05.2018

641

    სსტ ენ ისო 19085-2:2017/2018

ხისგადამამუშავებელი მანქანები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2: წრიული ჰორიზონტალირ-სხივური 

დანადგარები (ისო 19085-2:2017, შესწორებული 

ვერსია 2017-11-01) 

14.05.2018

642

სსტ ენ ისო 19085-5:2017/2018

ხისგადამამუშავებელი მანქანები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 5: გაბარიტული ხერხები  (ისო 19085-

5:2017)

14.05.2018

643

სსტ ენ ისო 19432:2012/2016 

სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობა - 

პორტატული, ხელის, შიდა წვის ძრავაზე 

ორიენტირებული საჭრელი მანქანები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 19432: 2012)

06.05.2016

644

სსტ ენ ისო 28927-1:2009/A1:2017/2017 

არაელექტრო გადასაზიდი მოწყობილობები- 

გამოცდის მეთოდი ემისიის ვიბრაციის 

შეფასებისთვის-ნაწილი 1: კუთხის და 

ვერტიკალური საფქვავები - შესწორება 1: ჭიქის 

მავთულის ჯაგრისები 

26.06.2017

645

სსტ ენ ისო 28927-10:2011/2016

არაელექტრო გადასაზიდი მოწყობილობები- 

გამოცდის მეთოდი ემისიის ვიბრაციის 

შეფასებისთვის-ნაწილი10: დარტყმითი 

საშუალებები, ჩაქუჩები და  სამსხვრებევი (ისო 

28927-10:2011)

15.04.2016
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სსტ ენ 60204-1:2006/2017 

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მანქანა - 

დანადგარების ელექტრო აღჭურვილობა - ნაწილი 

1: ზოგადი მოთხოვნები

15.05.2017

647

სსტ ენ 60204-1:2006/A1:2009/2017 

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მანქანა - 

დანადგარების ელექტრო აღჭურვილობა - ნაწილი 

1: ზოგადი მოთხოვნები 15.05.2017

648

სსტ ენ 60204-32:2008/2017

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მანქანა - 

დანადგარების ელექტრო აღჭურვილობა - ნაწილი 

32: მოთხოვნები თვირთამწევი მანქანა - 

დანადგარებისათვი

15.05.2017

649

სსტ ენ 60204-33:2011/2017

მანქანების უსაფრთხოება - მანქანების 

ელექტროაღჭურვილობა - ნაწილი 33: მოთხოვნები 

ნახევარგამტარი მოწყობილობების წარმოებისთვის

15.05.2017

650

სსტ ენ 61310-1:2008/2017 

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მითითებები, 

ნიშანდება და გაშვება - ნაწილი 1: მოთხოვნები 

ვიზუალურ, აკუსტიკურ და შეხებით სიგნალებზე 

15.05.2017

651

სსტ ენ 61310-2:2008/2017 

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მითითებები, 

ნიშანდება და გაშვება - ნაწილი 2: მოთხოვნები 

ნიშანდებისათვის 

15.05.2017

652

სსტ ენ 61310-3:2008/2017

უსაფრთხო მანქანა-დანადგარები - მითითებები, 

ნიშანდება და გაშვება - ნაწილი 3: მოთხოვნები 

ძალოვანი კაბელის მდებარეობისა და 

ექსპლუატაციისათვის

15.05.2017

653

სსტ ენ 61496-1:2013/2017 

მანქანების უსაფრთხოება - 

ელექტორომგრძნობიარე დამცავი აღჭურვილობა - 

ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები და გამოცდები 

29.11.2017

654

სსტ ენ 61800-5-2:2007/2016 

რეგულირებადი სიჩქარე ელექტრო წამყვანი 

სისტემები - ნაწილი 5-2: უსაფრთხოების 

მოთხოვნები - ფუნქციური 

02.11.2016
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 სსტ ენ 62061:2005/A1:2013/2017 

მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური 

უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია 

ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული 

და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების 

კონტროლთან 

29.11.2017

656

სსტ ენ 62061:2005/A2:2015/2017

მანქანების უსაფრთხოება - ფუნქციური 

უსაფრთხოება, რომელიც დაკავშირებულია 

ხელსაწყოების უსაფრთხოებათნ, ელექტრონული 

და პროგრამირებადი ელექტრონული სისტემების 

კონტროლთან

29.11.2017

657

სსტ ენ 50223:2015/2017

ადვილად აალებადი მოკლებოჭკოვანი მასალის 

სტაციონალური ელექტრომოწყობილობები -

უსაფრთხოების მოთხოვნები 

28.09.2017

658

 სსტ ენ 50348:2010/2017

ელექტროსტატიკური სტაციონარული  

მოწყობილობა არაალებადი თხევადი საფარი 

მასალისათვის-უსაფრთხოების მოთხოვნა

05.12.2017

659

სსტ ენ  50569:2013/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო  

მოწყობილობები-უსაფრთხოება - 

განსაკუთრებული მოთხოვნები კომერციული 

ელექტრონული ბრუნავი ექსტრაქტორისთვის

17.07.2019

660

სსტ ენ 50570:2013/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ტიპის 

ელექტრონული მოწყობილობები- 

განსაკუთრებული მოთხოვნები ელექტრო 

საშრობებისთვის

22.08.2019

661

სსტ ენ  50571:2013/2019

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო 

მოწყობილობები - უსაფრთხოება -

განსაკუთრებული მოთხოვნები ელექტრო სარეცხი 

მანქანებისთვის

17.07.2019

662

სსტ ენ 50636-2-107:2015/2016 

საშინაო და მსგავსი ხელსაწყოების უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-107: განსაკუთრებული მოთხოვნები 

დაგროვებად დენის წყაროზე ავტომატურად 

მომუშავე ხაზზე გადამაადგილებლები

06.05.2016
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სსტ ენ 60204-31:2013/2017 

მანქანების უსაფრთხოება -მანქანების 

ელექტროაღჭურვილობა - ნაწილი 31: 

უსაფრთხოების განსაკუთრებული მოთხოვნები 

კვანძებთან და სისტემასთან თავსებადობის 

მიმართ

20.12.2017

664

სსტ ენ 60335-2-23:2003/A2:2015/2016

საცხოვრებელ გარემოში გამოყენებადი და მისი 

მსგავსი ელექტო მოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-23: ძირითადი მოთხოვნები  

მოწყობილობებისათვის, რომლებიც გამოიყენება 

კანისა და თმის მოსავლელად

06.05.2016

665

სსტ ენ 60335-2-37:2002/A12:2016/2016

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა - 

უსაფრთხოების - ნაწილი 2-37: განსაკუთრებული 

მოთხოვნები კომერციული ელექტრო ღრმა 

სახრაკებისათვის

21.11.2016

666

სსტ ენ 60335-2-40:2003/A2:2009/2017

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2-40: განსაკუთრებული 

მოთხოვნები განკუთვნილია ელექტრო 

გამათბობელის ტუმბოებისათვის, 

კონდიციონერით და საშრობით არის აღჭურვილი 

11.04.2017

667

სსტ ენ 60335-2-65:2003/2016 

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-65: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კჰაერის გამწმენდი 

მოწყობილობებისადმი

06.12.2016

668

სსტ ენ 60335-2-67:2012/2016 

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-67:  პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული გამოყენების იატაკის 

მოსაწმედი მანქანებისადმი 

06.12.2016

669

სსტ ენ 60335-2-68:2012/2016

საოჯახო და მსგავსი სახის ელექტროტექნიკა-

უსაფრთხოება-ნაწილი 2-68: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული გამოყენების 

მტვერსასრუტი მანქანებისადმი

06.12.2016
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670

სსტ ენ 60335-2-89:2010/2017

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-89: პრაქტიკული 

მოთხოვნები კომერციული სამაცივრე 

მოწყობილობებისა და მასში ჩართული ან 

დისტანციური სითხით შემოკლების ერთეული ან 

კომპრესორების მიმართ 

11.04.2017

671

სსტ ენ 60335-2-95:2015/2016 

საცხოვრებელ გარემოში გამოყენებადი და მისი 

მსგავსი ელექტო მოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-95: ძირითადი მოთხოვნები 

ვერტიკალურად მოძრავი სათავსის კარის მიმართ, 

რომელიც გამოიყენება საცხოვრისებში

06.05.2016

672

სსტ ენ 60335-2-97:2006/2017 

საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ელექტრო ტექნიკა- 

უსაფრთხოება -  ნაწილი 2-97: განსაკუთრებულ 

მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს მატარებლები 

მოძრავი ჟალუზებით, ჩარდახებით, გისოსებით და 

მსგავსი მოწყობილობით

11.04.2017

673

სსტ ენ 60335-2-97:2006/A12:2015/2016

საცხოვრებელ გარემოში გამოყენებადი და მისი 

მსგავსი ელექტო მოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-97: ძირითადი მოთხოვნები მოძრავი 

ჟალუზის მოწყობილობებისათვის, 

ჩარდახებისათვის, ჟალუზებისა და სხვა მსგავსი 

აღჭრვილობისათვის

06.05.2016

674

სსტ ენ 60335-2-103:2015/2016 

საცხოვრებელ გარემოში გამოყენებადი და მისი 

მსგავსი ელექტო მოწყობილობები - უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-103: ძირითადი მოთხოვნები დიდი 

კარის, კარისა და ფანჯრების ამძრავებისათვის

06.05.2016

675

 სსტ ენ 60519-1:2015/2017 

ელექტროგამათბობელი და ელექტრომაგნიტური 

დანადგარები  ნაწილი 1:ზოგადი მოთხოვნები 

29.11.2017
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676

სსტ ენ 60745-2-1:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-1:ბურღვა  და  ბურღვის გავლენა- 

კონკრეტული მოთხოვნები

13.11.2017

677

სსტ ენ 60745-2-6:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-6: კონკრეტული მოთხოვნები 

ჩაქუჩისთვის

13.11.2017

678

  სსტ ენ 60745-2-11:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-11:სპეციფიკური მოთხოვნები დგუშიანი 

ხერხისთვის (საბაგირებელი ხერხები) 

13.11.2017

679

სსტ ენ 60745-2-12:2009/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-12: მოთხოვნები კონკრეტული 

ვიბრატორებისთვის 

20.12.2017

680

სსტ ენ 60745-2-13:2009/2017

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-13: მოთხოვნები ჯაჭვური  ხერხისთვის 

13.11.2017

681

სსტ ენ 60745-2-13:2009 /A1:2010/2017

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-13: მოთხოვნები ხერხისთვის

20.12.2017

682

 სსტ ენ 60745-2-15:2009/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-15: მოთხოვნებისასხლავი 

მაკრატლისთვის

20.12.2017

683

 სსტ ენ 60745-2-15:2009/A1:2010/2017

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-15: მოთხოვნებისასხლავი 

მაკრატლისთვის 

13.11.2017

684

სსტ ენ 60745-2-16:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-16: მოთხოვნები ხის სტეპლერისთვის 

13.11.2017

685

სსტ ენ 60745-2-17:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-17: მოთხოვნები ხელის სახერხ-სარანდი 

დაზგების სასხლავი მაკრატლისთვის

20.12.2017
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686

სსტ ენ 60745-2-18:2009/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-18: სპეციალური მოთხოვნები 

შემოსაკრავი ხელსაწყოებისთვის

13.11.2017

687

სსტ ენ 60745-2-19:2009/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-19: სპეციალური მოთხოვნები 

საშალაშენებელი ჩარხისთვის

13.11.2017

688

 სსტ ენ 60745-2-19:2009/A1:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-19: სპეციალური მოთხოვნები 

საშალაშენებელი ჩარხისთვის 

13.11.2017

689

სსტ ენ 60745-2-20:2009/2017

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-20: სპეციალური მოთხოვნები ლენტური 

ხერხისთვის 

13.11.2017

690

სსტ ენ 60745-2-21:2009/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-21: სპეციალური მოთხოვნები 

წყალსადინარი მილების საწმენდელებისათვის

20.12.2017

691

სსტ ენ 60745-2-21:2009 /A1:2010/2017 

ხელის ელექტროდანადგარების- უსაფრთხოება - 

ნაწილი 2-21:  სპეციალური მოთხოვნები 

წყალსადინარი მილების საწმენდელებისათვის 

13.11.2017

692

სსტ ენ 60947-5-3:2013/2014

დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და 

მარეგულირებელი მოწყობილობანაწილი 5-3:  

წრედის მართვის მოწყობილობა და ამომრთველი 

ელემენტებიმოთხოვნები მიახლოვების 

მოწყობილობებისათვის განსაზღვრული 

მოქმედებებისას გამოუსწორებლობის დათქმით 

(PDDB) 

14.05.2014

693

სსტ ენ 60947-5-5:1997/A11:2013/2014

დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და 

მარეგულირებელი მოწყობილობანაწილი 5-5:  

წრედის მართვის მოწყობილობა და ჩამრთველი 

ელემენტებიავარიული გაჩერების  ხელსაწყო 

ჩამკეტი ფუნქციის მექანიზმით 

14.05.2014
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694

სსტ ენ 61029-2-4:2011/2019

გადაადგილებადი ძრავზე მომუშავე ელექტრო 

მოწყობილობების უსაფრთხოება- ნაწილი 2-4: 

განსაკუთრებული მოთხოვნები სალესებისთვის 

(იეკ 61029-2-4:1993 მოდიფიცირებული+ A1:2001 

მოდიფიცირებული)

22.08.2019

695

 სსტ ენ 61029-2-5:2011/A11:2015/2016 

ელექტროძრავიანი მასალების მქონე 

სატრანსპორტო უსაფრთხოება- ნაწილი 2-5: 

განსაკუთრებული მოთხოვნები ლენტური 

ხერხებისათვის 

06.05.2016

696

სსტ ენ 61029-2-8:2010/2017

მოძრავი საავტომობილო ელექტრო 

ინსტრუმენტების უსაფრთხოება - ნაწილი 2-8: 

დეტალური მოთხოვნები ხის ერთშპინდელიანი 

ვერტიკალური საფრეზავი ჩარხისათვის 

20.12.2017

697

სსტ ენ  62841-3-1:2014/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადაადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება - ნაწილი  3-1:განსაკუთრებული 

მოთხოვნები გადაადგილებადი მაგიდის 

ხერხისთვის 

17.07.2019

698

სსტ ენ  62841-3-6:2014/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადააადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ- 

უსაფრთხოება- ნაწილი 3-6: განსაკუთრებული 

მოთხოვნები თხევადი სისტემის მქონე  ბურღების 

ბრილიანტის პირისთვის 

17.07.2019
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699

სსტ ენ  62841-3-9:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები, გადააადგილებადი 

მოწყობილობები ბაღში და  ბალახზე სამუშაოდ-

უსაფრთხოება-ნაწილი 3-9: განსაკუთრებული 

მოთხოვნები გადაადგილებადი ხერხებისთვის 

17.07.2019

700

სსტ ენ 62841-3-10:2015/2019

პორტატული ელექტრო ძრავზე მომუშავე 

მოწყობილობები,ბაღის და გაზონის 

გადაადგილებადი მოწყობილობები -უსაფრთხოება-

ნაწილი 3-10: განსაკუთრებული მოთხოვნები 

გადაადგილებადი მჭრელი მანქანა-

დანადგარისთვის 

20.12.2019

701

სსტ ენ ისო 5395-2:2013/2019

ბაღის მოწყობილობა- უსაფრთხოების მოთხოვნები 

შიდა წვის ძრავის გაზონსაკრეჭი მანქანებისათვის - 

ნაწილი 2: ფეხით მოსიარულეთა მართვადი 

გაზონსაკრეჭები (ისო 5395-2:2013)

20.12.2019

702 სსტ ენ ისო 5395-2:2013/A1:2016/2019  

ბაღის მოწყობილობა- უსაფრთხოების მოთხოვნები 

შიდა წვის ძრავის გაზონსაკრეჭი მანქანებისათვის - 

ნაწილი 2: ფეხით მოსიარულეთა მართვადი 

გაზონსაკრეჭები - ცლილება 1: OPC, საჭრელი 

საშუალებები, შლანგები წნევის ქვეშ (ისო 5395-

2:2013/ცვლილება 1:2016)

20.12.2019

703 სსტ ენ ისო 5674:2009/2019

ტრაქტორები და მანქანა-დანადგარები სოფლის 

მეურნეობისა და მეტყევეობისათვის - დამცავები 

სიმძლავრის შერჩევის წამყვანი ლილვეებისათვის - 

სიმტკიცისა და ცვეთის გამოცდები და მიღების 

კრიტერიუმები (ისო 5674:2004, შესწორებული 

ვერსია 2005-07-01)

20.12.2019

704 სსტ ენ ისო 8230-1:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქიმწმენდის მანქანები 

- ნაწილი 1: უსაფრთხოების საერთო მოთხოვნები 

(ისო 8230-1:2008)

20.12.2019
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705 სსტ ენ ისო 8230-2:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქიმწმენდის მანქანები 

- ნაწილი 2: მანქანები პერქლორეთილენის 

გამოყენებით (ისო 8230-2:2008)

20.12.2019

706 სსტ ენ ისო 8230-3:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ქიმწმენდის მანქანები 

- ნაწილი 3: მანქანები საწვავის გამხსნელების 

გამოყენებით

20.12.2019

707 სსტ ენ ისო 8528-13:2016/2019

ცვლადი დენის გენერატორები ამძრავით 

დგუშიანი შიდა წვის ძრავებიდან - ნაწილი 13: 

უსაფრთხოება (ისო 8528-213:2016, შესწორებული 

ვერსია 2016-10-15)

20.12.2019

708 სსტ ენ ისო 9902-1:2001/2019

ტექსტილის მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები 

(ისო 9902-1:2001)

20.12.2019

709 სსტ ენ ისო 9902-1:2001/A1:2009/2019

ტექსტილის მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები - 

ცვლილება 1 (ისო 9902-1:2001/ცვლილება 1:2009)

20.12.2019

710 სსტ ენ ისო 9902-1:2001/A2:2014/2019

ტექსტილის მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 1: საერთო მოთხოვნები - 

ცვლილება 2 (ისო 9902-1:2001/ცვლილება 1:2009)

20.12.2019

711 სსტ ენ ისო 9902-2:2001/2019

ტექსტილის მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 2: სართავი 

მოსამზადებელი და სართავი მანქანა-დანადგარები 

(ისო 9902-2:2001)

20.12.2019

712 სსტ ენ ისო 9902-2:2001/A2:2014/2019

ტექსტილის მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 2: სართავი 

მოსამზადებელი და სართავი მანქანა-დანადგარები 

(ისო 9902-2:2001/ცვლილება 2:2014)

20.12.2019

713 სსტ ენ ისო 9902-3:2001/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 3: უქსოვადი მანქანა-

დანადგარები (ისო 9902-3:2001)

20.12.2019
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714 სსტ ენ ისო 9902-3:2001/A2:2014/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები - ხმაურის 

გამოცდის კოდი - ნაწილი 3: უქსოვადი მანქანა-

დანადგარები - ცვლილებები 2 9902-

3:2001/ცვლილება 2:2014)

20.12.2019

715 სსტ ენ ისო 19353:2016/2019
მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - ხანძრის 

პრევენცია და ხანძრისგან დაცვა (ისო 19353:2015)
20.12.2019

716 სსტ ენ ისო 20643:2008/2019

მექანიკური ვიბრაცია - ხელნაკეთი და ხელით 

მართვადი მანქანა-დანადგარები - ვიბრაციის 

ემისიის შეფასების პრინციპები (ისო 20643:2005)

20.12.2019

717 სსტ ენ ისო 20643:2008/A1:2012/2019

მექანიკური ვიბრაცია - ხელნაკეთი და ხელით 

მართვადი მანქანა-დანადგარები - ვიბრაციის 

ემისიის შეფასების პრინციპები - ცვლილება 1: 

აქსელერომეტრის პოზიციები (ისო 20643:2005/Amd 

1:2012)

20.12.2019

718 სსტ ენ 81-3:2000+A1:2008/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - ნაწილი 3: ელექტრული 

და ჰიდრავლიკური მომსახურების ლიფტები

20.12.2019

719 სსტ ენ  81-3:2000+A1:2008/AC:2009/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - ნაწილი 3: ელექტრული 

და ჰიდრავლიკური მომსახურების ლიფტები

20.12.2019

720 სსტ ენ  81-31:2010/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - მხოლოდ ტვირთის 

გადაზიდვის ლიფტები - ნაწილი 31: სატვირთო 

ლიფტები   

20.12.2019

721 სსტ ენ  81-40:2008/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - ადამიანისა და ტვირთის 

ტრანსპორტირების სპეციალური ლიფტები - 

ნაწილი 40: კიბის ლიფტები დახრილი ამწე 

პლატფორმები შეზღუდული მოძრაობის 

პირთათვის

20.12.2019
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722 სსტ ენ  81-41:2010/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - ადამიანისა და ტვირთის 

ტრანსპორტირების სპეციალური ლიფტები - 

ნაწილი 41: ვერტიკალური ამწე პლატფორმები 

შეზღუდული მოძრაობის პირთათვის

20.12.2019

723 სსტ ენ  81-43:2009/2019

ლიფტების კონსტრუქციებისა და მონტაჟის 

უსაფრთხოების წესები - ადამიანისა და ტვირთის 

ტრანსპორტირების სპეციალური ლიფტები - 

ნაწილი 43: ლიფტები ამწეებისთვის

20.12.2019

724 სსტ ენ  201:2009/2019

პლასტმასისა და რეზინის მანქანების - ინექციის 

ფორმაში ჩამოსხმის მოწყობილობები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

725 სსტ ენ  280:2013+A1:2015/2019

მოძრავი ამწე სამუშაო პლატფორმები - დიზაინის 

გამოანგარიშება - მდგრადობის კრიტერიუმები - 

კონსტრუქცია - უსაფრთხოება - გამოცდები და 

გამოცდები

20.12.2019

726 სსტ ენ  289:2014/2019

პლასტმასისა და რეზინის მანქანების - შეკუმშვისა  

და გადაცემის ფორმაშის ჩამოსხმის 

მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

727 სსტ ენ  303-5:2012/2019

გათბობის ქვაბები - ნაწილი 5: გათბობის ქვაბები 

მყარ სათბობზე ხელით და ავტომატური წვით, 

ნომინალური სითბოს სიმძლავრე 500კვტ-მდე - 

ტერმინოლოგია, მოთხოვნები, გამოცდა და 

მარკირება

20.12.2019

728 სსტ ენ  378-2:2016/2019

საცივარი სისტემები და სითბური ტუმბოები - 

უსაფრთხოებისა და გარემოს მოთხოვნები ნაწილი 

2: დიზაინი, კონსტრუქცია, გამოცდა, მარკირება და 

დოკუმენტაცია

20.12.2019
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729 სსტ ენ  415-1:2014/2019

საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 1: 

ტერმინოლოგია და საფუთავი მოწყობილობების 

კლასიფიკაცია და თანმხლები აღჭურვილობა  

20.12.2019

730 სსტ ენ  415-3:1999+A1:2009/2019

საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 3: 

ფორმის, შევსებისა და შემამჭიდროებელი 

მოწყობილობები

20.12.2019

731 სსტ ენ  415-5:2006+A1:2009/2019
საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 5: 

სახვევი მოწყობილობები
20.12.2019

732 სსტ ენ  415-6:2013/2019
საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 6: 

პალეტის სახვევი მოწყობილობები
20.12.2019

733 სსტ ენ 415-7:2006+A1:2008/2019
საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 7: 

ჯგუფური და მეორადი საფუთი მოწყობილობები
20.12.2019

734 სსტ ენ  415-8:2008/2019
საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 8: 

შემოსაკრავი მოწყობილობები
20.12.2019

735 სსტ ენ 415-9:2009/2019

საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 9: 

ხმაურის გაზომვის მეთოდები საფუთავი 

მოწყობილობების, საფუთავი ხაზები და 

თანხმლები აღჭურვილობა, სიზუსტის ხარისხი 2 

და 3

20.12.2019

736 სსტ ენ  415-10:2014/2019
საფუთავი მანქანების უსაფრთხოება - ნაწილი 10: 

ზოგადი მოთხოვნები
20.12.2019

737 სსტ ენ  422:2009/2019

პლასტმასის და რეზინის მანქანების - გამომბერი 

ფორმაში ჩამოსხმის მოწყობილობები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

738 სსტ ენ  454:2014/2019

სურსათის გადამამუშავებელი მანქანება-

დანადგარები - პლანეტარული სარევები - 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის მოთხოვნები

20.12.2019

739 სსტ ენ  528:2008/2019
სარკინიგზო სასაწყობე და საძიებო 

მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები
20.12.2019
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740 სსტ ენ  609-2:1999+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მოწყობილობები - 

გრძელი გამყოფების უსაფრთხოება - ნაწილი 2: 

ხრახნიანი გამყოფები

20.12.2019

741 სსტ ენ 690:2013/2019
სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობები - სასუქის 

საფანტავები - უსაფრთხოება
20.12.2019

742 სსტ ენ 703:2004+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობები - სილოსის 

ჩატვირთვის, შერევის და/ან   დაქუცმაცებისა და 

განაწილების მოწყობილობები - უსაფრთხოება

20.12.2019

743 სსტ ენ 706:1996+A1:2009/2019
სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობები - ვაზის 

ყლორტის საჭრელი მანქანა -უსაფრთხოება
20.12.2019

744 სსტ ენ 707:1999+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მოწყობილობები - 

ცისტერნები სუსპენზიის ტრანსპორტირებისათვის - 

უსაფრთხოება

20.12.2019

745 სსტ ენ 709:1997+A4:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მოწყობილობები - 

საფეხმავლო კონტროლირებადი ტრაქტორები, 

მბრუნავი კულტივატორები, ძრავიანი თოხები, 

ძრავიანი თოხები წამყვანი თვლებით - 

უსაფრთხოება

20.12.2019

746 სსტ ენ 746-1:1997+A1:2009/2019

სამრეწველო თერმოდამუშავების აღჭურვილობა - 

ნაწილი 1: უსაფრთხოების საერთო მოთხოვნები 

სამრეწველო თერმოდამუშავების 

აღჭურვილობისათვის

20.12.2019

747 სსტ ენ 746-2:2010/2019

სამრეწველო თერმოდამუშავების აღჭურვილობა - 

ნაწილი 2: უსაფთხოების მოთხოვნები წვისა და 

საწვავის დამუშავების სისტემებისათვის

20.12.2019

748 სსტ ენ 746-3:1997+A1:2009/2019

სამრეწველო თერმოდამუშავების აღჭურვილობა - 

ნაწილი 3: უსაფრთხოების მოთხოვნები 

გენერაციისა და ატმოსფერული აირების 

გამოყენებისათვის

20.12.2019
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749 სსტ ენ 792-13:2000+A1:2008/2019

ხელნაკეთი არაელექტრული ენერგიის 

მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები - 

ნაწილი 13: დასამაგრებელი ნაკეთობების სამაგრი 

ხელსაწყოები

20.12.2019

750 სსტ ენ 818-1:1996+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 1: მიღების ზოგადი 

პირობები

20.12.2019

751 სსტ ენ 818-2:1996+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 2: საშუალო დასაშვები 

ცდომილების ჯაჭვი ჯამბარასათვის - ხარისხი 8

20.12.2019

752 სსტ ენ 818-3:1999+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 3: საშუალო დასაშვები 

ცდომილების ჯაჭვი ჯამბარასათვის - ხარისხი 4

20.12.2019

753 სსტ ენ 818-4:1996+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 4: ჯაჭვის ჯამბარა - 

ხარისხი 8

20.12.2019

754 სსტ ენ 818-5:1999+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 5: ჯაჭვის ჯამბარა - 

ხარისხი 4

20.12.2019

755 სსტ ენ 818-6:2000+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 6: ჯაჭვის ჯამბარა - 

სპეციფიკაცია ინფორმაციის გამოყენებისა და 

ტექნიკური მომსახურების შესახებ, რომელიც 

მწარმოებლის მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი

20.12.2019

756 სსტ ენ 818-7:2002+A1:2008/2019

მოკლე კავშირის ჯაჭვი ამწევის მიზნებისათვის - 

უსაფრთხოება - ნაწილი 7: მცირე დასაშვები 

ცდომილების ამწევი მოწყობილობის ჯაჭვი, 

ხარისხი T (ტიპები: T, DAT და DT)

20.12.2019
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757 სსტ ენ 848-3:2012/2019

ხის გადამამუშავებელი მანქანების უსაფრთხოება - 

ერთი მხრიდან ფორმაში ჩამოსხმის მანქანები 

მბრუნავი ხელსაწყოთი - ნაწილი 3: რიცხობრივად 

კონტროლირებადი (NC) საბურღი და  სათხრელი 

მანქანები

20.12.2019

758 სსტ ენ 869:2006+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები წნევის ლითონის 

დიაკასტინგის ერთეულისათვის

20.12.2019

759 სსტ ენ 908:1999+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-

დანადგარები - კოჭები მანქანების ირიგაციისათვის 

- უსაფრთხოება

20.12.2019

760 სსტ ენ 909:1998+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო მანქანა-

დანადგარები - ცენტრალური საყრდენი და 

გვერდითი ტიპის სარწყავი მანქანები - 

უსაფრთხოება- უსაფრთხოება

20.12.2019

761 სსტ ენ 930:1997+A2:2009/2019

ფეხსაცმლის, ტყავის და ტყავის ნაწარმის 

წარმოების მანქანები - პირველადი დამუშავების, 

გაწმენდის, გაპრიალებისა და წესრიგში მოყვანის 

მანქანები  - უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

762 სსტ ენ 931:1997+A2:2009/2019
ფეხსაცმლის წარმოების მანქანები - სიმტკიცის 

მანქანები- უსაფრთხოების მოთხოვნები
20.12.2019

763 სსტ ენ 1010-3:2002+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები დიზაინისა და 

ბეჭვდისა და ქაღალდის გარდაქმნის მანქანების - 

ნაწილი 3: საჭრელი მანქანები

20.12.2019

764 სსტ ენ 1010-4:2004+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები დიზაინისა და 

ბეჭვდისა და ქაღალდის გარდაქმნის მანქანები - 

ნაწილი 4: წიგნის აკინძვის, ქაღალდის 

გარდაქმნისა და დასრულების მანქანები

20.12.2019
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765 სსტ ენ 1012-1:2010/2019

კომპრესორებისა და ვაკუუმის ტუმბოები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 1: საჰაერო 

კომპრესორები

20.12.2019

766 სსტ ენ 1012-2:1996+A1:2009/2019

კომპრესორებისა და ვაკუუმის ტუმბოები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 2: ვაკუუმის 

ტუმბოები

20.12.2019

767 სსტ ენ 1028-1:2002+A1:2008/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო ტუმბოები - 

ხანძარსაწინააღმდეგო ცენტრიდანული ტუმბოები 

თაროებით - ნაწილი 1: კლასიფიკაცია - ზოგადი და 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

768 სსტ ენ 1028-2:2002+A1:2008/2019

ხანძარსაწინააღმდეგო ტუმბოები - 

ხანძარსაწინააღმდეგო ცენტრიდანული ტუმბოები 

თაროებით - ნაწილი 2: ზოგადი და უსაფრთხოების 

მოთხოვნების დამოწმება  

20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 4: 
20.12.2019

ძაფების, საკეტებისა და თოკების წარმოების 

მანქანა-დანადგარები  (ისო 9902-4:2001)
20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 4: 
20.12.2019

ძაფების, საკეტებისა და თოკების წარმოების 

მანქანა-დანადგარები  (ისო 9902-4:2001)
20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 4: 
20.12.2019

ძაფების, საკეტებისა და თოკების წარმოების 

მანქანა-დანადგარები  (ისო 9902-4:2001)
20.12.2019

772 სსტ ენ ისო 9902-5:2001/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 5: ქსოვისა და ქსოვის 

მოსამზადებელი მანქანა-დანადგარები (ისო 9902-

5:2001)

20.12.2019

769

770

771

სსტ ენ ისო 9902-4:2001/2019

სსტ ენ ისო 9902-4:2001/A1:2009

სსტ ენ ისო 9902-4:2001/A2:2014/2019
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773 სსტ ენ ისო 9902-5:2001/A2:2014/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 5: ქსოვისა და ქსოვის 

მოსამზადებელი მანქანა-დანადგარები (ისო 9902-

5:2001)

20.12.2019

774 სსტ ენ ისო 9902-6:2001/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 6:  ქსოვილი 

საწარმოებელი მანქანა-დანადგარები (ისო  9902- 

6:2001)

20.12.2019

775 სსტ ენ ისო 9902-6:2001/A1:2009/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 6:  ქსოვილი 

საწარმოებელი მანქანა-დანადგარები (ისო  9902- 

6:2001)

20.12.2019

776 სსტ ენ ისო 9902-6:2001/A2:2014/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 6:  ქსოვილი 

საწარმოებელი მანქანა-დანადგარები (ისო  9902- 

6:2001)

20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 7: 
20.12.2019

საღებავებისა და დასრულების მანქანა-

დანადგარები (ისო 9902-7: 2001)
20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 7: 
20.12.2019

საღებავებისა და დასრულების მანქანა-

დანადგარები (ისო 9902-7: 2001)
20.12.2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-ხმაურის 

გამოცდის კოდი-ნაწილი 7: 
20.12.2019

საღებავებისა და დასრულების მანქანა-

დანადგარები (ისო 9902-7: 2001)
20.12.2019

780 სსტ ენ ისო 10218-1:2011/2019

რობოტები და რობოტული მოწყობილობები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

რობოტებისათვის-ნაწილი 1: რობოტები (ისო 10218-

1:2011)

20.12.2019

777

778

779 სსტ ენ ისო 9902-7:2001/A2:2014/2019

სსტ ენ ისო 9902-7:2001/2019

სსტ ენ ისო 9902-7:2001/A1:2009/2019
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781 სსტ ენ ისო 10218-2:2011/2019

რობოტები და რობოტული მოწყობილობები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

რობოტებისათვის-ნაწილი 2: რობოტული 

სისტემები და ინტეგრაცია  (ისო 10218-2:2011)

20.12.2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 1: 
20.12.2019

საერთო მოთხოვნები (ისო 10472-1:1997) 20.12.2019
უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 2: 
20.12.2019

სარეცხი მანქანა-დანადგარები და  გამწოვები (ისო 

10472-2:1997)
20.12.2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 3: 
20.12.2019

გვირაბის სარეცხი ხაზების კომპონენტის მანქანა-

დანადგარები  (ისო 10472-3:1997)
20.12.2019

785 სსტ ენ ისო 10472-4:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 4: ჰაერის 

საშრობები (ისო 10472-4:1997)

20.12.2019

786 სსტ ენ ისო 10472-5:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 5: 

საუთავებლები, ფიდერები და ფოლდერები  (ისო 

10472-5:1997)

20.12.2019

787 სსტ ენ ისო 10472-6:2008/2019

უსაფრთხოების მოთხოვნები ინდუსტრიული 

სარეცხი მანქანებისათვის-ნაწილი 6: საუთაო და 

საცეცხლე პრესები (ისო  10472-6:1997)

20.12.2019

788 სსტ ენ ისო 10517:2009/2019
ხელის საჭრელები ძალური-უსაფრთხოება  (ისო  

10517:2009)
20.12.2019

789 სსტ ენ ისო 10517:2009/A1:2013/2019
ხელის საჭრელები ძალური-უსაფრთხოება  (ისო  

10517:2009)
20.12.2019

790 სსტ ენ ისო 10821:2005/2019

ინდუსტრიული სამკერვალო დანადგარები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები სამკერვალო 

დანადგარების, დანაყოფებისა და 

სისტემებისათვის  (ისო 10821:2005)

20.12.2019

782

783

784

სსტ ენ ისო 10472-1:2008/2019

სსტ ენ ისო 10472-2:2008/2019

სსტ ენ ისო 10472-3:2008/2019
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791 სსტ ენ ისო 10821:2005/A1:2009/2019

ინდუსტრიული სამკერვალო დანადგარები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები სამკერვალო 

დანადგარების, დანაყოფებისა და 

სისტემებისათვის  (ისო 10821:2005)

20.12.2019

792 სსტ ენ ისო 11102-1:2009/2019

უკუქცევით-წინსვლითი შიდა წვის ძრავები -

ხელით ამძრავი   მოწყობილობა - ნაწილი 1: 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და გამოცდები (ისო 

11102-1:1997)

20.12.2019

793 სსტ ენ ისო 11102-2:2009/2019

უკუქცევით-წინსვლითი შიდა წვის ძრავები - 

ხელით ამძრავი მოწყობილობა - ნაწილი 2: 

გამთიშავი კუთხის გამოცდის მეთოდები (ისო 

11102-1:1997)

20.12.2019

794 სსტ ენ ისო 11111-2:2005/A2:2016/2019

უკუქცევით-წინსვლითი შიდა წვის ძრავები - 

ხელით ამძრავი მოწყობილობა - ნაწილი 2: 

გამთიშავი კუთხის გამოცდის მეთოდები (ისო 

11102-1:1997)

20.12.2019

795 სსტ ენ ისო 11111-3:2005/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 3: არამქსოვი მანქანა-

დანადგარები (ისო  11111- 3:2005)

20.12.2019

796 სსტ ენ ისო 11111-3:2005/A2:2016/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 3: არამქსოვი მანქანა-

დანადგარები (ისო  11111- 3:2005)

20.12.2019

797 სსტ ენ ისო 11111-4:2005/A1:2009/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები- ძაფების, ტაკელაჟის და თოკის 

გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარები

20.12.2019

798 სსტ ენ ისო 11111-4:2005/A2:2016/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები- ძაფების, ტაკელაჟის და თოკის 

გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარები

20.12.2019

სტანდარტები ხელმისაწვდომია სააგენტოს sst.geostm.gov.ge მეშვეობით Page 92 of 100



799 სსტ ენ ისო 11111-5:2005/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 5: ქსოვისა და ქსოვის 

მოსამზადებელი მანქანა-დანადგარები  (ისო 11111-

5:2005)

20.12.2019

800 სსტ ენ ისო 11111-5:2005/A1:2009/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 5: ქსოვისა და ქსოვის 

მოსამზადებელი მანქანა-დანადგარები  (ისო 11111-

5:2005)

20.12.2019

801 სსტ ენ ისო 11111-5:2005/A2:2016/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 5: ქსოვისა და ქსოვის 

მოსამზადებელი მანქანა-დანადგარები  (ისო 11111-

5:2005)

20.12.2019

802 სსტ ენ ისო 11111-6:2005/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 6: ნაჭრის საწარმოებელი 

მანქანა-დანადგარები (ისო 11111-6:2005)

20.12.2019

803 სსტ ენ ისო 11111-6:2005/A1:2009/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 6: ნაჭრის საწარმოებელი 

მანქანა-დანადგარები (ისო 11111-6:2005)

20.12.2019

804 სსტ ენ ისო 11111-6:2005/A2:2016/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 6: ნაჭრის საწარმოებელი 

მანქანა-დანადგარები (ისო 11111-6:2005)

20.12.2019

805 სსტ ენ ისო 11111-7:2005/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 7:შეღებვისა და დასრულების 

მანქანა-დანადგარები (ისო 11111-7:2005)

20.12.2019

806 სსტ ენ ისო 11111-7:2005/A2:2016/2019

საფეიქრო მანქანა-დანადგარები-უსაფრთხოების 

მოთხოვნები-ნაწილი 7:შეღებვისა და დასრულების 

მანქანა-დანადგარები (ისო 11111-7:2005)

20.12.2019
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807 სსტ ენ ისო 11145:2016/2019

ოპტიკა და ფოტოტიკა - ლაზერები და 

ლაზერებთან დაკავშირებული მოწყობილობა - 

ლექსიკონი და სიმბოლოები  (ისო11145:2016)

20.12.2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 1: 
20.12.2019

ასაწყობი ელექტრული ხელსაწყოები ძაფებიანი 

მექანიკური შესაკრავებისთვის (ისო  11148- 1:2011)
20.12.2019

809 სსტ ენ ისო 11148-2:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 2: საჭრელი 

და მომჭერი ძალური ხელსაწყოები (ისო/ფდის 

11148-2:2011)

20.12.2019

810 სსტ ენ ისო 11148-3:2012/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 3: ბურღები 

და ონკანები  (ისო 11148-3:2012)

20.12.2019

811 სსტ ენ ისო 11148-5:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 5: 

როტორული დარტყმითი ბურღები (ისო 11148-

5:2011)

20.12.2019

812 სსტ ენ ისო 11148-6:2012/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 6:  ასაწყობი 

დენის ხელსაწყოები ხრახნიანი შესაკრავებისთვის 

(ისო 11148-6:2012)

20.12.2019

813 სსტ ენ ისო 11148-7:2012/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 7: 

სამსხვრეველები  (ისო  11148- 7:2012)

20.12.2019

814 სსტ ენ ისო 11148-8:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 8: სახეხები 

და საპრიალებლები  (ისო 11148-8:2011)

20.12.2019

815 სსტ ენ ისო 11148-9:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 9:  

საპრიალებლები  (ისო 11148- 9:2011)

20.12.2019

808 სსტ ენ ისო 11148-1:2011/2019
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816 სსტ ენ ისო 11148-10:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 10:  ძალური 

ხელსაწყოები შეკუმშვით  (ისო 11148-10:2011)

20.12.2019

817 სსტ ენ ისო 11148-11:2011/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 11: 

საკვნეტები და მაკრატელები  (ისო 11148-11:2011)

20.12.2019

818 სსტ ენ ისო 11148-12:2012/2019

ხელის არაელექტრო ძალური ხელსაწყოები-

უსაფრთხოების მოთხოვნები-ნაწილი 12: წრიული, 

ობსილირებადი და უკუქცევით-წინსვლითი 

ხერხები (ისო 11148-12: 2012)

20.12.2019

819 სსტ ენ ისო 11252:2013/2019

ლაზერები და ლაზერთან დაკავშირებული 

მოწყობილობები - ლაზერული მოწყობილობა - 

დოქტინაციის მინიმალური მოთხოვნები (ისო 

11252:2013)

20.12.2019

820 სსტ ენ ისო 11553-1:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-ლაზერული 

დამუშავების მანქანა-დანადგარები-ნაწილი 1: 

მანქანა-დანადგარების ზოგადი უსაფრთხოება  

(ისო 11553-1:2005)

20.12.2019

821 სსტ ენ ისო 11553-2:2008/2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-ლაზერული 

დამუშავების მანქანა-დანადგარები-ნაწილი 2:   

ლაზერული დამუშავების მოწყობილობების 

უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 11553-2: 2007)

20.12.2019

823 სსტ ენ ისო 11680-1:2011/2019

სატყეო მეურნეობის მანქანა-დანადგარები- 

უსაფრთხოებისა და გამოცდის მეთოდები ბოძით 

ძალური საჭრელებისათვის-ნაწილი 1:  

ინტეგრალური წვის ძრავიანი მანქანა-

დანადგარებისათვის

20.12.2019

მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-ლაზერული 

დამუშავების მანქანა-დანადგარები-ნაწილი 3: 
20.12.2019სსტ ენ ისო 11553-3:2013/2019822
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824 სსტ ენ 1247:2004+A1:2010/2019

სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები საჩამომსხმელო ციცხვისათვის, 

სასხმელი მოწყობილობა, ცენტრიდანული 

სასხმელი მოწყობილობები,უწყვეტი და ნახევრად 

უწყვეტი სასხმელი მოწყობილობები

20.12.2019

825 სსტ ენ ისო 3266:2010/2019

ნაჭედი ფოლადის ჭანჭიკი მე-4 კლასის ზოგადი 

დანიშნულების ამწევის მოწყობილობებისთვის 

(ისო 3266:2010)

20.12.2019

826 სსტ ენ ისო 3266:2010/A1:2015/2019

ნაჭედი ფოლადის ჭანჭიკი მე-4 კლასის ზოგადი 

დანიშნულების ამწევის მოწყობილობებისთვის 

(ისო 3266:2010)

20.12.2019

827 სსტ ენ 13118:2000+A1:2009/2019

სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარების - 

კარტოფილის მოსავლის ამღები მოწყობილობა - 

უსაფრთხოება

20.12.2019

828 სსტ ენ 13120:2009+A1:2014/2019
შიდა ჟალუზები-შერულების მოთხოვნები 

უსაფრთხოების ჩათვლით
20.12.2019

829 სსტ ენ 13414-1:2003+A2:2008/2019

ფოლადის მავთულის ღვედები - უსაფრთხოება- 

ნაწილი 1- ღვედები ზოგადად ასაწევი 

მომსახურებისთვის

20.12.2019

830 სსტ ენ ისო 13482:2014/2019

რობოტები და რობოტული მოწყობილობები- 

უსაფრთხოების მოთხოვნები პერსონალური 

მოვლის რობოტებისთვის (ისო 13482:2014)

20.12.2019

832 სსტ ენ 13683:2003+A2:2011/AC:2013/20119

ტექნიკა ბაღისთვის -ინტეგრალური ამძრავები 

შრედერისა და გამაშალაშინებელი 

მოწყობილობების- უსაფრთხოება

20.12.2019

833 სსტ ენ 13561:2015/AC:2016/2019
გარე ჟალუზები და სახურავები - საექსპლუატაციო 

მოთხოვნები უსაფრთხოების ჩათვლით
20.12.2019

20.12.2019სსტ ენ 13659:2015/2019
დარაბები – მუშა მახასიათებლები უსაფრთხოების 

გათვალისწინებით
831
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834 ენ ისო 28927-2:2009/2019

ხელით გადასატანი პორტატული სიმძლავრის 

ინსტრუმენტები-ვიბრაციის გაფრქვევის შეფასების 

გამოცდის მეთოდები - ნაწილი 2: ქანჩის 

გასაღებიები, ქანჩსახრახნი და სახრახნისები- 

ცვლილება 1: ცვლილება C-დანართში სამუხრუჭე 

მოწყობილობა (ისო 28927-2:2009)

20.12.2019

835 სსტ ენ 1870-12:2013/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება - ნაწილი 12:წრიული სახერხი 

მანქანები- ქანქარით ჯვარედინი სახერხი მანქანა-

დანადგარები

20.12.2019

836 სსტ ენ 1870-13:2007+A2:2012/2019

ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება - წრიული სახერხი მანქანები- 

ნაწილი 13: ჰორიზონტალური პანელური საჭრელი 

მანქნა-დანადგარები

20.12.2019

838 სსტ ენ ისო 3691-1:2015/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები- 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 1:თვითმავალი ინდუსტრიული სატვირთო 

მანქანები, უფრო მეტი ვიდრე უმძღოლო 

სატვირთო მანქანები, ცვლადი ამწე და მეორეული 

დატვირთვის  სატვირთოები ( ისო 3691-1:2011, 

შესწორება 1:2013 ჩათვლით)

20.12.2019

839 სსტ ენ ისო 3691-1:2015/AC:2016/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები- 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 1:თვითმავალი ინდუსტრიული სატვირთო 

მანქანები, უფრო მეტი ვიდრე უმძღოლო 

სატვირთო მანქანები, ცვლადი ამწე და მეორეული 

დატვირთვის  სატვირთოები ( ისო 3691-1:2011, 

შესწორება 1:2013 ჩათვლით)

20.12.2019

სსტ ენ 1870-19:2013/2019837
ხის გადამამუშვაბელი მანქანა-დანადგარების 

უსაფრთხოება - წრიული სახერხი მანქანები- 
20.12.2019
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840 სსტ ენ ისო 3691-5:2014/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები-  

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 5: საცალფეხო სატვირთო მამქანები (ისო 

3691-5:2014)

20.12.2019

841 სსტ ენ ისო 3691-5:2014/AC:2014/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები-  

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 5: საცალფეხო სატვირთო მამქანები (ისო 

3691-5:2014)

20.12.2019

842 სსტ ენ ისო 3691-6:2015/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 6: მეორეული დატვირთვის და 

პერსონალური სატვირთოები ( ისო 3691-6:2013)

20.12.2019

843 სსტ ენ ისო 3691-6:2015/AC:2016/2019

ინდუსტრიული სატვირთო მანქანები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები და ვერიფიკაცია- 

ნაწილი 6: მეორეული დატვირთვის და 

პერსონალური სატვირთოები ( ისო 3691-6:2013)

20.12.2019

844 სსტ ენ ისო 4254-1:2015/2019
სასოფლო სამეურნეო მანქანები- უსაფრთხოება- 

ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები ( ისო  4254-1:2013)
20.12.2019

845 სსტ ენ ისო 4254-6:2009/2019

სასოფლო სამეურნეო მანქანები-უსაფრთხოება- 

ნაწილი 6: ავტომატიზატორები და თხევადი 

სასუქების გამანაწილებლები (ისო 4254-6:2009)

20.12.2019

846 სსტ ენ ისო 4254-6:2009/AC:2010/2019

სასოფლო სამეურნეო მანქანები-უსაფრთხოება- 

ნაწილი 6: ავტომატიზატორები და თხევადი 

სასუქების გამანაწილებლები (ისო 4254-6:2009)

20.12.2019

847 სსტ ენ ისო 4254-10:2009/2019

სასოფლო სამეურნეო მანქანები-უსაფრთხოება- 

ნაწილი10:მბრუნავი თივასაბრუნელა და ფოცხები 

(ისო 4254-10:2009)

20.12.2019
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848 სსტ ენ ისო 4254-10:2009/AC:2010/2019

სასოფლო სამეურნეო მანქანები-უსაფრთხოება- 

ნაწილი10:მბრუნავი თივასაბრუნელა და ფოცხები 

(ისო 4254-10:2009)

20.12.2019

849 სსტ ენ ისო 4254-11:2010/2019
სასოფლო სამეურნეო მანქანები-უსაფრთხოება- 

ნაწილი11: წნეხების აწევა (ისო 4254-11:2010)
20.12.2019

850

სსტ ენ ისო 4254-14:2016/2019
სასოფლო-სამეურნეო მანქანები- უსაფრთხოება-

ნაწილი 14:დასტის სახვევები (ისო 4254-14:2016)
20.12.2019

851

სსტ ენ 1889-2:2003+A1:2009/2019

მანქანა-დანადგარები მიწისქვეშა შახტებისათვის - 

მობილური მანქანა-დანადგარების მიწისქვეშა 

სამუშაოები  - უსაფრთხოება - ნაწილი 2: 

სარკინიგზო ლოკომოტივი

20.12.2019

852

სსტ ენ 14043:2014/2019

სახანძრო და სამაშველო მაღალა ასაწევი საჰაერო 

მოწყობილობები - გადაადგილებული კიბეები 

კომბინირებული მოძრაობებით - უსაფრთხოებისა 

და შესრულების მოთხოვნები და საგამოცდო 

მეთოდები

20.12.2019

853

სსტ ენ 14044:2014/2019

სახანძრო და სამაშველო მაღალა ასაწევი საჰაერო 

მოწყობილობები - გადაადგილებული კიბეები 

რიგითი მოძრაობებით - უსაფრთხოებისა და 

შესრულების მოთხოვნები და საგამოცდო 

მეთოდები

20.12.2019

854

სსტ ენ 15095:2007+A1:2008/2019

ელექტროგადამცემი მობილური თაროები და 

სტელაჟები, კარუსელები და საცავის ლიფტები - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019

855

სსტ ენ 16486:2014/2019

ნარჩენების მასალების ან გადამუშავებადი 

ფრაქციების კომპაქტირების მანქანა-დანადგარები - 

კომპაქტორები-უსაფრთხოების მოთხოვნები

20.12.2019
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856

ენ ისო 4254-7:2009/2019 

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები- უსაფრთხოება-

ნაწილი 7: მარცვალასაღები კომბაინები, 

სილოსასაღები კომბაინები და შაქრის ლერწმის 

კომბაინები

20.12.2019

857

სსტ ენ ისო 4254-12:2012/2019

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები- უსაფრთხოება-

ნაწილი 12: როტორული დისკები, გაზონსაკრეჭი 

ბარაბანი და კეტი (ისო 4254-12:2012)

20.12.2019

858 სსტ ენ 60204-11:2000/2019 

მექანიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოება - 

მანქანების ელექტრული აღჭურვილობა - ნაწილი 

11: მოთხოვნები აღჭურვილობისთვის, რომლის 

ვოლტაჟი 1 000 ვატზე ან 1 500 ვატზე მეტია და არ 

აღემატება 36 კილოვატს

20.12.2019
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