
 سیم و کابل خودرو

ISO 9001:2015 Quality management system               

 سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001:2015 Environmental management system 

 سیستم مدیریت زیست محییط

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management system 

 مدیریت ایمنی و بهداشت شغیل

IMS (Integrated Management System) 

 سیستم مدیریت یکپارچه

HSE-MS   (Health, safety, and environment Management system) 

 مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار

ISO 10002:2018 Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in 

organizations 

 به شکای
ی

یمدیریت رسیدگ ات مشتر  

ISO 10004:2018 Customer satisfaction- Guidelines for monitoring and measuring 

ی  مدیریت رضایتمندی مشتر

GMP (Good manufacturing practice) 

 عملکرد خوب در تولید

ISO 10668:2010 Brand valuation 

 مدیریت ثبت و ارزیابی برند



 استاندارد های تخصیص

ISO 2408:2017 Steel wire ropes — Requirements- conductor cables 

یهاد یها کابل  الزامات –استیل میس  

ISO 19642-1:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 1: Vocabulary and 

design guidelines 

طرایح ی: واژگان و دستورالعمل ها1قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا  

ISO 19642-2:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 2: Test methods 

شیآزما ی: روش ها2قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا  

ISO 19642-3:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 3: Dimensions and 

requirements for 30 V a.c. or 60 V d.c. single core copper conductor cables 

 .d.c ولت 60 ا ی .V a.c 30 ی: ابعاد و الزامات برا3قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

 یتک هسته ا میس یهاد یکابل ها

ISO 19642-4:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 4: Dimensions and 

requirements for 30 V a.c. and 60 V d.c. single core aluminium 

 .d.c ولت 60و  .V a.c 30 ی: ابعاد و الزامات برا4قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

 یتک هسته ا ومینیآلوم

ISO 19642-5:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 5: Dimensions and 

requirements for 600 V a.c. or 900 V d.c. and 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. single 

core copper conductor cables 

 ولت 900 ا ی .V a.c 600 ی: ابعاد و الزامات برا5قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

d.c.  1000و V A.C. ولت 1500 ا ی d.c. یتک هسته ا میس یهاد یکابل ها 

ISO 19642-6:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 6: Dimensions and 

requirements for 600 V a.c. or 900 V d.c. and 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. single 

core aluminium conductor cables 

 ولت 900 ا ی .AC ولت 600: ابعاد و الزامات ولتاژ 6قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

d.c.  1000و V A.C. ولت 1500 ا ی d.c. یتک هسته ا ویمینیآلوم یهاد یکابل ها 



ISO 19642-7:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 7: Dimensions and 

requirements for 30 V a.c. or 60 V d.c. round, sheathed, screened or unscreened 

multi or single core copper conductor cables 

 .d.c ولت 60 ا ی .V a.c 30 ی: ابعاد و الزامات برا7قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

 غربال نشده ا یگرد، روکش دار، غربال شده   یچند هسته ا میس یهاد یل هاکاب

ISO 19642-8:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 8: Dimensions and 

requirements for 30 V a.c. or 60 V d.c. round, sheathed, screened or unscreened 

multi or single core aluminium conductor cables 

 .d.c ولت 60 ا ی .V a.c 30 ی: ابعاد و الزامات برا8قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

 ل نشدهغربا ا یگرد، روکش دار، غربال شده   یتک هسته ا ا ی یچند هسته ا ویمینیآلوم یهاد یکابل ها

ISO 19642-9:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 9: Dimensions and 

requirements for 600 V a.c. or 900 V d.c. and 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. round, 

sheathed, screened or unscreened multi or single core copper conductor cables 

 ولت 900 ا ی .V a.c 600 ی: ابعاد و الزامات برا9قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

d.c.  1000و V A.C. ولت 1500 ا ی d.c. گرد، روکش دار، غربال   یچند هسته ا میس یهاد یکابل ها

 غربال نشده ا یشده 

ISO 19642-10:2019 Road vehicles — Automotive cables — Part 10: Dimensions 

and requirements for 600 V a.c. or 900 V d.c. and 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. 

round, sheathed, screened or unscreened multi or single core aluminium 

conductor cables 

 ولت 900 ا ی .V a.c 600 ی: ابعاد و الزامات برا10قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یده اجا هینقل لیوسا

d.c.  1000و V A.C. ولت 1500 ا ی d.c. یتک هسته ا ا ی یچند هسته ا ویمینیآلوم یهاد یکابل ها  

 غربال نشده ا یگرد، روکش دار، غربال شده 

ISO/CD 19642-11 Road vehicles — Automotive cables — Part 11: Dimensions and 

requirements for coaxial RF cables with a specified analog bandwidth up to 6 GHz 

(20 GHZ) 

 یبا پهنا الیکواکس RF ی: ابعاد و الزامات کابل ها11قسمت  -خودرو  یکابل ها  - یجاده ا هینقل لیوسا

 (گاهرتزیگ  20) گاهرتز یگ  6باند آنالوگ مشخص تا 

ISO/CD 19642-12 Road vehicles — Automotive cables — Part 12: Unscreened 

paired or quad RF cables with a specified analog bandwidth up to 1 GHz 



چهارگانه غربال نشده با  ا یجفت  RF ی: کابل ها12قسمت  –خودرو  یکابل ها  – یجاده ا هینقل لیوسا

 گاهرتزیگ  1باند آنالوگ مشخص تا  یپهنا

 

 

Ce mark 

 با دایرکتیو 

89/106/EEC  Construction products  محصوالت ساختمابی 

2004/108/EC Electromagnetic compatibility ومغناطییس  سازگاری الکتر

 2006/42/EC Machinery  ی آالت  ماشی 

 2006/95/EC Low voltage directive  ی  با ولتاژ پایی 
ر
ات برق ی  تجهت 

 

 

اسم  نکته: گواهینامه یس ای مارک برای یک محصول یا گروه محصویل بوده اگر چند محصول باشد 

 محصول رو مشخص بفرمایید نوع دایرکتیو مشخص یم گردد. 

 


