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4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis 
(Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- замінено слова «цей міжнародний стандарт» та «ISO 7000» на «цей стандарт»;

- за текстом не перекладено з американської англійської мови термін «windshield» («вітрове скло»), який 
застосовують додатково до англійського аналога «windskreen»;

- у розділі 2 «Огляд» подано «Національні виноски» щодо розшифрування українською мовою застосовуваних 
англійських скорочень;

- «Національні виноски» та «Національне пояснення», подане у «Бібліографії», виділені у тексті стандарту рамкою;

- у назві символу 0811 вилучено абревіатуру «TDS» як таку, що не має відповідного перекладу українською мовою. 
Замість абревіатури «TDS» застосовано ідентичний термін «верхня мертва точка»;

- у назві символу 1825 вилучено переклад американського відповідника;



- вилучено додаток А «Список інформаційних посилань»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні 
дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Стандарт ISO 13688, який наведено в «Бібліографії», впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 13688:2001 
ОдяГзахисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998, IDT).

ВСТУП

Графічний символ визначено як візуально сприйманий знак, що зазвичай має передавати інформацію незалежно 
від мови. Його можна відтворити малюванням, друкуванням чи іншими способами. Більшість графічних символів у 
цьому стандарті було розроблено відповідно до основних принципів ISO 3461-1, а використовування стрілок –
згідно з ISO 4196. ISO 3461-1 та ISO 4196 замінено на ІЕС 80416-1 та ISO 80416-2 відповідно. Нові графічні 
символи, долучені до цього стандарту, відповідають принципам проектування ІЕС 80416-1 та використовування 
стрілок - ISO 80416-2.

Цей стандарт містить графічні символи, що їх використовують на устаткованні в різних областях техніки, надані у 
вигляді короткого огляду в розділі 2.

Значення кожного графічного символу може залежати від його розміщення в даній системі рекомендацій , тому 
потрібна уважність, щоб уникнути двозначності розуміння (наприклад, обертання чи дзеркального відображення).

Кожен графічний символ можна використовувати в будь-якій сфері застосування, якщо його значення цілком 
зрозуміле.
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GRAPHICAL SYMBOLS FOR USE ON EQUIPMENT 
Index and synopsis

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить огляд тих графічних символів, що їх використовують на устаткованні або на частині 
устатковання будь-якого виду для інструктування людини, яка використовує устатковання, щодо його дії.

2 ОГЛЯД

Див. стор. 1–107.

Номер 
символу

Назва

0001 Обмежений прямолінійний рух

0002 Обмежений прямолінійний рух і повернення

0003 Обмежений зворотно-поступальний прямолінійний рух (безупинний)

0004 Напрямок безупинного обертання

0005 Обертання у двох напрямках

0006 Обмежене обертання



0007 Обмежене обертання та повернення

0008 Коливально-обертальний (безупинний) рух

0009 Один оберт

0010 Кількість обертів у хвилину; частота обертання

0011 Електричний двигун, взагалі

0012 Зубчата передача

0013 Ремінний урухомник

0014 Ланцюговий урухомник

0015 Муфта

0016 Кулак

0017 Автоматичне керування (замкнутий цикл)

0018 Замикання; затиск

0019 Відмикання; розтискування

0020 Гальмування

0021 Розгальмування

0022 Зчеплювання; механічне уведення в дію

0023 Розчеплювання; механічне виведення з дії

0024 Відкривання (контейнера)

0025 Закривання (контейнера)

0026 Автоматичний цикл; напівавтоматичний цикл

0027 Охолоджування; кондиціювання повітря

0028 Наповнювання

0029 Дренування; спорожнювання

0030 Переповнювання

0031 Змазування

0032 Дуття

0033 Усмоктування

0034 Температура

0035 Збільшення температури

0036 Зменшення температури

0037 Намотування (неперервний матеріал); згортання в рулон (неперервний матеріал)

0038 Розкручування (неперервний матеріал); розгортання (неперервний матеріал)

0039 Складання (неперервний матеріал)

0040 Регулювання ширини напрямних при вході

0041 Регулювання правої напрямної входу

0042 Регулювання лівої напрямної входу

0043 Прохід неперервного матеріалу по керованому ролику

0044 Вирівнювання крайок

0045



Розпрямляння крайок

0046 Вирівнювання тканини

0047 Зміна напрямку неперервного матеріалу

0048 Вигинання тканини по центру

0049 Вигинання тканини по краях

0050 Перекіс тканини з правого краю



Номер 
символу

Назва

0051 Перекіс тканини з лівого краю

0052 Розрізування матеріалу в центрі

0053 Розрізування матеріалу в багатьох місцях

0054 Підрізування крайок неперервного матеріалу

0055 Видалення усмоктуванням підрізаних крайок

0056 Окантовка (зміцнювання) крайок

0057 Розривання петель на краю

0058 Контролювання входу

0059 Контролювання постачання

0060 Напрямна шва

0061 Елемент натягу; затискач

0062 Очисник затискача

0063 Шпилька краю; накладка шпильки

0064 Скріплювання надлишкової подачі

0065 Чищення шпильок краю; чищення накладки шпильки

0066 Збільшення ширини

0067 Зменшення ширини

0068 Регулювання ширини

0069 Стриження; обрізання

0070 Чищення за допомогою обертової щітки

0071 Чищення за допомогою ремінної щітки

0072 Чищення доріжок

0073 Розбризкування

0074 Підіймання чи опускання лотка

0075 Кінець рулону

0076 Початок рулону

0077 Важко читати оригінал

0078 Ушкоджений текст; ушкоджена палітурка

0079 Неправильна нумерація; неправильна дата

0080 Повторення зображення

0081 Відсутність сторінок/видань

0082 Дальнє світло; головне світло

0083 Близьке світло; нахилене світло

0084 Сигнали повороту

0085 Попередження про небезпеку

0086 Двірник вітрового скла


