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2M KABLO ve DEMİRYOLLARI



Müşteri odaklı hizmet anlayışına ve sürekli gelişime inanan 2M KABLO, zaman içinde bu yönleriyle tanınmış ve kablo sektöründe 
kalite, güven, başarı ve ilklerin simgesi olmuştur.
  
2M KABLO, 1993 yılında İstanbul’da kuruldu ve 2012 yılından itibaren Silivri’deki yeni tesislerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 
2M KABLO yeniliğe ve gelişime açık genç, aktif ve uzman kadrosu ile İstanbul’da Perpa Ticaret Merkezi’nde Yurtiçi Satış Merkez 
Ofisi, Ankara’da Bölge Satış Ofisi, Antalya, Adana, Bursa, İzmir’de satış noktaları ve ayrıca Moskova’da 2005 yılından itibaren bir 
satış ofisi ve depo ile hizmet vermektedir. 

Kuruluşundan itibaren alçak gerilim kablolarını “2MKAB” markasıyla üretmekte olan 2M KABLO daha sonra ses ve görüntü kablo-
larını “LOOKAB”, yangına dayanıklı kabloları ise “FireKab” markası adı altında toplamıştır.

Başlıca Ürün Gruplarımız 
Sinyal-kumanda kabloları, Halojensiz yangına dayanıklı kablolar, Coaxial Kablolar, Bileşik ve CCTV kablolar, Yangın alarm 
kabloları, Telefon kabloları, Ses ve görüntü kabloları, Gemi ve Yat kabloları, Enerji kabloları, Bilgi iletişim kabloları, BUS kablolar, 
Enstrumantasyon kabloları, Demiryolu kabloları, Silikon kablolar, Kaynak kablolarıdır. 

Geniş ürün yelpazesi ile kablo sektöründe aktif rol oynayan 2M KABLO, ulusal ve uluslararası standartlara göre ürettiği ürünlerin 
yanı sıra, özel müşteri şartnamelerine ve isteklerine göre de dizayn yapabilmektedir. 

Tüm iletişim ve firma detayları için: 

www.2mkablo.com
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2M KABLO TESTLER
2M KABLO bünyesinde tüm testler tam donanımlı laboratuarlarda uzman bir ekiple gerçekleştirilmektedir.
Testler; Elektriksel Testler, Mekanik ve Kimyasal Testler, Yangına Dayanıklı Kablolara Yapılan Testler olarak üç ana grupta detaylı 
şekilde yapılarak kalitemiz belgelenmektedir. 

Elektriksel Testler

Transfer empedans, Ekranlama zayıflaması ve Kuplaj zayıflaması ölçümleri
Spark testi
Geri dönüş kaybı, Zayıflama ve Empedans ölçümleri
Kapasite ve Direnç dengesizliği ölçümü
Kapasite ve Endüktans ölçümü
Yüksek gerilim testi
İzolasyon direnci Ölçümü
İletken direnci ölçümü
Redüksiyon faktörü testi

Mekanik ve Kimyasal Testler

Çekme dayanımı & Kopma uzaması testi
Yaşlandırma testleri
Et kalınlığı ve Çap ölçümü
Yoğunluk tayini testi
Büzülme testi
Düşük sıcaklık testi
Sıcakta çekme testi
Isıl şok testi
Yüksek sıcaklıkta basınç testi
Bükülgenlik testi
Isıl kararlılık testi
UV Dayanım testi
Kılıf yazısı kalıcılık testi
Su emme testi
Mineral yağ testi
Hidrokarbona dayanım testi

Yangına Dayanıklı Kablolara Yapılan Testler

Alev altında iletim testi
Alev altında darbeli iletim testi
Z testi
W testi
Demet kabloda dikey alev testi
Duman yoğunluğu testi
Toksik miktarı ölçümü testi
Halojen asit miktarı ölçümü
Oksijen index miktarı ölçümü

2M KABLO test videolarını izlemek için, yandaki QR kodu taratınız. 
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan demiryolu yatırımları genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında hızlanmış ve tüm 
yurdu demir ağlarla örme projesi övünülecek boyuta ulaşmıştır. 1950’li yıllardan sonra geri plana atılan demiryolu taşımacılığı yerini 
otoyol ve motorlu araçlara bırakmıştır. Yıllardır ihmal edilen demiryollarında “Hızlandırılmış Tren” ile başlayan yeni yolda “Yüksek 
Hızlı Tren”e ulaşılmış ve 2023 yılına kadar yenileme çalışmalarına da hız verilmiştir.

Mevcut hatların elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu hale getirilmesi projeleri 2M Kablo’nun öncelikli çalışma alanı ve hedefleri 
arasında yer almaktadır. TCDD şartnamelerine uygun sinyalizasyonu, haberleşme ve güç kabloları, bunlarla birlikte baliz kablosu 
üretmeye başlayan 2M Kablo; yıllardır biriktirmiş olduğu kablo üretim tecrübesini demiryolu sektörüne de aktararak tüm paydaşla-
rına hizmet etmeyi amaçlamıştır.

1993 yılından beri Türkiye’de ve yurtdışında iftihar edilecek yüzlerce projede yer almış olan 2M Kablo, demiryolu sektöründe de 
Türkiye’nin iftihar edeceği projelerde yerini almaya devam edecektir.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için 
gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda 2M Kablo olarak;

•Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
•Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
•Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
•Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
•Elektrik, yakıt ve su kaynaklarının tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme 
sağlanması,
•Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları 
uygulanmaya çalışılması,
•Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem-
leri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, alçak gerilim kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için 
tüm gücümüzle çalışırız.
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DEMİRYOLU KABLOLARI

A-02YS2Y(L)2YB2Y BALİZ KABLOSU
(1x2x1.4 mm/1x2x1.6 mm/1x2x1.53 mm)

Ø 1.40 mm tavlı mono bakır (1.5 mm2)(1.6 veya 1.53 mm)
Köpüklü (foam-skin) Polietilen (02YS)
Mavi-Beyaz
İki damar birlikte bir çift olarak, dört damar ise iki çift veya yıldız-dörtlü olarak bükülür.
Polietilen
Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) helisel olarak sarılır.
Polietilen, Siyah (RAL 9005)
Bir yüzü poliester kaplı Al-PE bant (nom.kalınlık: 0.2 mm)
Polietilen, Siyah (RAL 9005) Tünel uygulamasında HFFR özellikli.
Çift kat helisel sarım çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.30 mm)
Polietilen, UV dayanımlı ya da Tünel uygulamaları için HFFR, Siyah (RAL 9005)
1000 m

İç İletken
İzole
Damar Renkleri
Büküm
Fitil(ler)
Ayırıcı
Dolgu Kılıf
Ekran
Ara Kılıf
Zırh
Dış Kılıf
Teslimat Uzunluğu (±5%)

Kablo Yapısı

2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ]Kablo Markalama

Damar-Damar: 2100 Veff
Damar-Ekran: 3000 Veff
11.9 (max.Ω/km) (1.4 mm)
10.000 (min.MΩxkm) (1.6 mm=max.19.8 Ω/km)
100 V/km : 0.63
400 V/km : 0.82
@8.8 kHz : 0.85 dB/km
@560 kHz : 4.5 dB/km
≤50 nF/km (@1000 Hz)
@8.8 kHz : 140 ± 10%
@560 kHz : 120 ± 10%
Sabit: -40 °C ··· +70 °C
Tesis Sırasında : -5 °C · · · +50 °C
15 x Kablo Çapı, Statik Uygulama

Test Gerilimi (50 Hz, 1 dk.)

İletken Direnci (DC) 20°C’de
Yalıtım Direnci (500 V, 1 min. 20°C)
Redüksiyon Faktörü (@50 Hz.)

Zayıflamalar

Karşılıklı Kapasite
Karakteristik Empedans (Ω)

Çalışma Sıcaklığı

Min. Bükülme Yarıçapı

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

1x2x1.4
2x2x1.4
1x2x1.6
1x4x1.53

16.0
18.0
19.0
18.0

330
480
350
400

Çift Sayısı x İletken Çapı

(nx2xmm)

Nominal Kablo Çapı

(mm)

Nominal Kablo Ağırlığı

(kg/km)

Kullanım Alanı : ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemleri) demiryolları ağında 
kullanılır.

Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu,
HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir.

EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım.
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AJ-2YY(K)2YB2Y TCDD SİNYAL KABLOSU 
(nx1.5 mm2 - nx4x1.5 mm2) FR0.3

Ø 1.40 mm Tavlı mono bakır. İletken Kesiti : 1.50 mm2

Solid veya Çapraz bağlı Polietilen
Renk kodlu veya siyah renk üzerine beyaz numara kodlu
Tüm damarlar birlikte katlar halinde yada yıldız-dörtlü düzeninde gruplar halinde katlar şeklinde bükülür.
Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) helisel olarak sarılır. (nom.kalınlık: 0.20 mm)
PVC, Siyah renkli
Helisel sarım çift kat bakır bant (bir adet bakır bant kalınlığı: min. 0.20 mm)
Polyester bant (helisel sarım, ihtiyaç halinde)
PE, Siyah renkli

İç İletken
İzole
Damar Renkleri
Büküm Şekli
1.Ayırıcı
Dolgu Kılıf
Ekran
2. Ayırıcı
Ara Kılıf

Helisel sarım çift kat çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.50 mm)
Polyester bant (helisel sarım, ihtiyaç halinde)3. Ayırıcı
Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlıDış Kılıf

Zırh

Kablo Yapısı

2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ]Kablo Markalama

11.9 (max.Ω/km)
20.000 (min.MΩ.km)
nom. 41 nF/km ortalama      max. 48 nF/km bireysel
Damar / Damar : 3000 V   (AC)
Damar / Ekran : 3500 V   (AC)
max. 0,3 (50Hz,100V/km-350V/km)
Sabit: -40 °C · · · +70 °C
Tesis Sırasında : -5 °C · · · +50 °C
15 x Kablo Çapı, Statik Uygulama
TCDD Plastik yalıtkanlı sinyal kabloları teknik şartnamesi.

İletken Direnci (DC) 20°C’de
Yalıtkan Direnci 20°C’de, 500V, 1 dk. 
Mutual Kapasite (@800 Hz)
Test Gerilimi (50 Hz, 5 dk)

Çalışma Sıcaklığı

Min. Bükülme Yarıçapı
Referans Standart

Redüksiyon Faktörü

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

4x1.5
7x1.5
9x1.5
12x1.5
19x1.5
27x1.5
37x1.5
48x1.5

18.0
20.0
22.5
23.5
27.0
30.0
33.0
37.5

598
735
875
980
1250
1550
1860
2270

Damar Sayısı x Kesit 

(nxmm2) (mm) (mm)

Nom. Kablo Çapı Nom. Kablo Ağırlığı

1Q1.5
3Q1.5
5Q1.5
7Q1.5
10Q1.5
14Q1.5

18.0
27.0
31.5
33.5
42.0
45.0

598
1170
1500
1750
2400
2800

Dörtlü Sayısı x Kesit 

(nx4xmm2) (mm) (mm)

Nom. Kablo Çapı Nom. Kablo Ağırlığı

Kullanım Alanı : 25 kV, 50 Hz Tek faz, Ray dönüş akımlı elektrifikasyon 
sisteminin olacağı güzergahta sinyal ekipmanları arasındaki bağlantılarda 
sinyalizasyon kablosu olarak kullanılır.

Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu,
HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir.

Yıldız-dörtlü düzeninde gruplar halinde katlar şeklinde bükülür.

EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım.

İletken Kesiti  : 1.5 mm2

Damar Sayısı  : 4,7,9,12,19,27,37,48,........ 

≤25 mm 35-45 mm25-35 mmAra Kılıf Altı Çap
1.0 mm 1.40 mm1.20 mmAra Kılıf Et Kalınlığı (min.)

≤20 mm 20-30 mm 30-40 mm 40-50 mm 50-60 mm 60-70 mm 70-80 mm
1.80 mm 2.0 mm 2.20 mm 2.60 mm 3.0 mm 3.4 mm 3.8 mm

Dış Kılıf Altı Çap
Dış Kılıf Et Kalınlığı (min.)
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DEMİRYOLU KABLOLARI

AJ-02YS2YD(K)2YB2Y
TCDD HABERLEŞME KABLOSU
(nx4x0.9 mm) FR0.1

0.90 mm Tavlı mono bakır
Köpüklü (foam-skin) Polietilen
Müşteri talebine uygun renklerde
Damarlar yıldız-dörtlü formunda ve tüm yıldız-dörtlü gruplar katlar halinde helisel olarak bükülür.
Polietilen (ihtiyaç halinde)
Farklı renk ya da numaralı bağ şeritleri
Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant sarılır (min. kalınlık: 0.05 mm)
Polietilen, Siyah (RAL 9005)

İç İletken
İzole
Damar Renkleri
Büküm Şekli
Fitil (yıldız-dörtlü yapılar için)
Bireysel Ayırıcı (yıldız-dörtlü yapılar için)
Genel Ayırıcı
1. Ara Kılıf

Kablo Yapısı

Konsantrik bakır teller ile tek ya da çift kat helisel sarım bakır bant (bakır tel çapı ve bakır bant kalınlığı 
Termoplastik bant helisel olarak sarılır.

redüksiyon faktörüne bağlı olarak belirlenmektedir)

Solid polyethylene, Siyah (RAL 9005)

Ekranlama
Yastık Tabaka

Polyester bant (ihtiyaç halinde)Ayırıcı

Çift kat helisel sarım çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: 0.50 mm)Zırh
Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlıDış Kılıf

2. Ara Kılıf

2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ]Kablo Markalama

Kullanım Alanı : Haberleşme kabloları ses frekans devrelerinin (bilgi 
iletişim, dispecer telefonu, bakıcı telefonu ve diğer telefonlar) uzak mesafe 
bağlantılarında, demiryolu kontrol ve izleme sistemlerinde, haberleşme 
kablosu olarak kullanılmaktadır.

Tünel içinde kullanılacak haberleşme kabloları alev iletmeyen, halojensiz, 
düşük duman yoğunluklu HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir.

EMG : Elektromanyetik girişimlere dayanım.

≤20 mm 30-40 mm 40-50 mm20-30 mmDış Kılıf Altı Çap (mm)
1.80 mm 2.20 mm 2.60 mm2.0 mmDış Kılıf Et Kalınlığı (min.)

İletken-İletken : 500V
İletken-Ekran : 2000V
27.5 ± 1 Ω/km
35000 (min.MΩ.km) (20°C’de 500V, 1 dk)

Test Gerilimi ( 50 Hz AC, 1 dk)

İletken Direnci (0.9 mm)
Yalıtım Direnci

Ortalama: 38 nF/kmKarşılıklı Kapasite (@800 Hz)
Max. Bireysel: 45 nF/km

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

11 20 50 110 200 300 500
0.19 0.16 0.11 0.08 0.05 0.05 0.07

Kablo yakınındaki alan yoğunluğu Eo V/km (50 Hz.)
Redüksiyon Faktörü
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10
ortalama: 35 pF/500mKapasite Dengesizliği K1 ve K9
max. bireysel: 250 pf/500m
ortalama: 320 pF/500mKapasite Dengesizliği E1 ve E2
max. bireysel: 1200 pf/500m

Yakın Uç Diyafonisi
80% min. 65 dB, 100% min. 61 dBan-1 dörtlü için
100% min 65 dBan-9-12 diğer dörtlülere karşı

Uzak Uç Diyafonisi
80% min. 74 dB, 100% min. 71 dBaf-a for 425 m
100% min. 71 dBan-9-12 diğer dörtlülere karşı
Sabit: -40°C ··· +70°CÇalışma Sıcaklığı
Tesis sırasında: -5 °C · · · +50 °C

TCDD Plastik yalıtkanlı haberleşme kabloları teknik şartnamesi.
15 x Kablo Çapı, Statik uygulamaMin. Bükülme Yarıçapı

Referans Standart

1 KHz 0.62 dB/km
10 KHz 1.5 dB/km
30 KHz 2.0 dB/km

Zayıflama (max.)

1Q0.9 mm
3Q0.9 mm
5Q0.9 mm
7Q0.9 mm

23.0
28.0
31.0
33.0

1200
1700
2000
2200

Dörtlü Sayısı x İletken Çapı

nxmm

Nominal Kablo Çapı

(mm)

Nominal Kablo Ağırlığı

(kg/km)
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DEMİRYOLU KABLOLARI

A-2YY2YB2Y/A-2XY2YB2Y
TCDD ENERJİ KABLOSU

Çift kat helisel sarım galvanizli çelik bant (bir adet çelik bant kalınlığı: nom. 0.50 mm)Zırh
Polietilen, Siyah (RAL 9005) UV dayanımlıDış Kılıf

Tavlı mono bakır (iletken kesiti ≥ 25 mm2 bükülü bakır)
Solid veya Çapraz bağlı Polietilen
Damarlar renkli veya numara kodlu
İzoleli damarlar katlar halinde bükülür
Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) polyester bant(lar) sarılır. (tek kat bant kalınlığı min. 0.2 mm)
PVC, Naturel
Polietilen, Siyah (RAL 9005)

İç İletken
İzole
Damar Renkleri
Büküm Şekli
Ayırıcı
Dolgu Kılıf
Ara Kılıf

Kablo Yapısı

2MKABLO [TANIM] [LOT NO] TCDD [METRAJ]Kablo Markalama

İletken-İletken : 3000 V
1.5 mm2 : 12.1
4.0 mm2 : 4.61
10 mm2  : 1.85
25 mm2  : 0.73
50 mm2  : 0.39
95 mm2  : 0.195

İletken-Zırh : 3500 V
2.5 mm2 : 7.41
6.0 mm2 : 3.09
16 mm2  : 1.15
35 mm2  : 0.53
70 mm2  : 0.27

20.000 (min.MΩxkm)
Sabit: -40°C ··· +70°C
Tesis Sırasında: -5 °C · · · +50 °C
15 x Kablo Çapı, Statik
TCDD Plastik yalıtkanlı enerji kabloları teknik şartnamesi.

Test Gerilimi ( 50 Hz AC, 5 dk. için)

Kesit ve İletken Direnci 20 °C’de
(max.Ω/km)

Çalışma Sıcaklığı
Yalıtım Direnci 20 °C’de, 500 V, 1 dk. için

Min. Bükülme Yarıçapı
Referans Standart

Teknik ve Elektriksel Özellikler (20°C)

2x1.5
2x2.5
2x4.0
2x6.0

15.6
17.0
18.1
19.1

430
500
590
675

Damar Sayısı x Kesit

(nxmm2)

Nominal Kablo Çapı

(mm)

Nominal Kablo Ağırlığı

(kg/km)

Kullanım Alanı : Demiryolu güzergahı boyunca gerekli olan enerjinin 
iletiminde güç kablosu olarak kullanılmaktadır.

Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen, halojensiz, düşük duman yoğunluklu,
HFFR iç ve dış kılıflı olarak imal edilir.

İletken Kesiti  : 1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50-70-95 mm2

İletken Sayısı  : 2,3,4

≤25 mm 35-45 mm25-35 mmAra Kılıf Altı Çap (mm)
1.0 mm 1.40 mm1.20 mmAra Kılıf Et Kalınlığı (min.)

≤20 mm 20-30 mm 30-40 mm 40-50 mm 50-60 mm 60-70 mm 70-80 mm
1.80 mm 2.0 mm 2.20 mm 2.60 mm 3.0 mm 3.4 mm 3.8 mm

Dış Kılıf Altı Çap (mm)
Dış Kılıf Et Kalınlığı (min.)



SERTİFİKALAR
CE BELGESİ  
CE Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir
CE belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir.
CE Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir. Kabloda CE işareti; söz konusu ürünün, 
CE kapsamına girdiği ve bütün direktiflere uygun olduğuna ilişkin bir deklarasyonun firma tarafından yazılı 
olarak verilmesi şeklinde uygulanır.

LPCB (Loss Prevention Certification Board)
İngiltere de yer alan ürün belgelendirme esasına dayanan bir organizasyondur. LPCB onay süreci, belirlen-
miş olan ürün kalite standartlarına uyum için yapılan testler ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 
Tarafsız bir organizasyon olarak üçüncü taraf onayını vermektedir. Verilen bu onay düzenli olarak LPCB denet-
çileri tarafından denetlenerek ürünün onaylanan kriterlere uygunluğu sağlanır ve sertifika verilir. LPCB gerek
gördüğü taktirde piyasaya sürülmüş onaylı bir ürünü alarak da uygunluğun kontrolünü gerçekleştirebilir. 
Onaylanan ürün ve firma ismi dünya çapındaki kullanıcıların hizmetinde olan BRE Global Red Book’ta
yayınlanır.

RUSYA GOST R
Rusya Federasyonu sınırları içerisinde üretim yapan veya Rusya’ya ürün gönderen firmaların alma zorunlulu-
ğu bulunan bir ürün belgelendirmedir. 

RUSYA YANGIN 
Yangın Sertifikası ya da yangın güvenlik belgesi yangın güvenlik koşullarına uygun olan verimi teyit eden 
belgedir.  

ROHS 
Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kul-
lanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve 
elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek 
elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında alınması gereken belgedir.

14001 Çevre Yönetim Sistemi
Uluslararası düzeyde kabul gören bir standart olan ISO 14001, etkili bir Çevresel yönetim Sistemi’nin (ÇYS) 
nasıl uygulanabileceğini belirler. Bu standart, kârlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması 
arasındaki hassas dengeyi korumak için tasarlanmıştır.

OHSAS 18001
OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre 
standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine rahat-
lıkla entegre edilebilmektedir. OHSAS 18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata 
uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve 
verimi arttırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına 
ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini;  
sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği 
ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca 
denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyondur.
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İletken Kesiti  : 1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50-70-95 mm2

İletken Sayısı  : 2,3,4




