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ASANSÖR AB TİP İNCELEME TALİMA Ti
(MODÜL B)

1-AMAÇ:
Bu Talimatın amacı 2014/33/lıB t,saıı:;or YiJnetmt'iiı�ırı;rı H ıv B Ekıne göre KBM' nin faalıyetlerını açıklamaktır.
2- UYGULAMA DETAY!:
AB tip ıncelemesı, KBM' ın ekleme veya çeşıtlendirme yapılmasına ılışkın hiçbır '1 -�" n hulurnay,-n bır asansor veya asansör modelının, Asansor
Yoııetınelıt,ıııın gereklerıni sağladığını doğrulaması ve belgelemesı işlemleridır.
Al:l tıp incelemesi için, asansörü monte eden (imalatçı veya yPtkıli ı 'ın<ilnJ tarafından, KBM' ye Başvuru Formu ıle yapılmalıdır Başvuru esnasında kullanacağı
malzeme listesını , asansör tıpini, seyır mesafesıni, durak sayısın vb teknık bılgılerı FR. 72 de kı bilgıleri içerecek şekilde KBM ye iletir.
Başvuru aşağıdakilerı kapsamalıdır:
Asansörü monte edenın ve varsa yetkili temsilcısınin adı ve adresi.
Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına daır yazılı bır beyan,
Teknık dosya.
Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi. incelemeye tabı olan asansör, bağlantı bölümlerini içerir ve en az uç sevıyeye (ust, alt ve orta)
hızmet verebilecek yeterliliğe sahıp olur.
Teknık tasarım çözümünun yeterlılığını gosteren ve sunulması gereken kanıt, ılgıli uyumlaştırılmış standartlara tanı olarak uygulanmadığı
durumlarda, diğer belgeler ile teknik ozellıklerı de kapsayan herhangı bır belgedir Soz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun
bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bır test laboratuvarı tarafından dığer teknık özellıklere uygun şekılde gerçekleştirilen deney
sonuçlarını içerir.
KBM gercklı gördL.iğı.ı dwumlarda orrı.:'k modı:ı sayı�ının .JrtlırılrnJ�ını ısu'vt:bılıı
- Teknık. trtscırıın vetedığı ıçırı \.1esteklt�Vır.ı J,-ı1nıtlar. {Ulu�!arM�·,ı :-.t�nctdıtiaı �ır.•rt�d�- -ıe n�·>ıl uygulandıS,tnı gOster ı.:"!-n belgeler Gı•rektiğınde tekn!k
clol-(ımJntasvonJ uygun �endisinın yaptığı veya dış labor.1tuv.arlJrd.1 yapuıılrnı� tf,t rJpoıı.1r, test ı,ıporlarıj
Teknik dosya, asansörün Yönetmeliğinin hükumlerine uygun olduğunun değerlendirmesine ve asansörün tasarım ve çalışmasının anlaşılmasına imkan
vermelidir.
Tel,nık dokum3nta.syon r•. !'de dlıftt1 bulunulan ko�uliaıı �tlrşıfddıeını d013f'•rl(•ndıırw1 L ır,111 as.cın'>oılerin enırıiyt't bıleşenı için ıntirnkün olduğunda tuın rı"ilder
,,ın rısk (l�r) ;;nalizı vf- dE-ğ<'riE-ndıım�si�i ıçt>rmt>lırlıı
Tt:knıL doi<.ümaııtac;yırn, c.1sansorl{�1 ı'1-ın crnnıy ...-l bılt:?t:nı td'.>drımı, ur,�tımı vt: !Gnksıyonl,Hı ıh: vuıı..:ıfiıkt(·ı<ı !..:t�rel lı!ıklt. rı Uelirtc:c'::ktır
1

Uygunluk değerlendırmesı amacıyla gereklı olduğu derecede teknik dosya a�ağıdakileri ıçermelidır·

KBM.

Asansörün temsilı modelinın genel ve modelde izın verılen butün oeğışıklıklerı açıkça belırten açıklama.
Tasarım, imalat çizımlerı ve şemaları.
Çızımlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması ıçın gereklı açıklamalar.
Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerının lıstesı.
Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ılgıli teknik özelliklerin bir listesi
dahil olmak üzere bu Ekin ı. maddesınde bahsedılen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların
kısmen uygulanması durumunda teknık dosyada uygulanan kısımlar belırtılır.
Asansörün monte edilmesınde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bır kopyası.
Asansôr monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.
Test raporları.
Ek-l'in 6.2. maddesınde belirlenen talımatların bırer kopyası.
Seri ımal edilen asansorun, bu Yönetmelığin hükümlerıne uygun olmasını temin etmek ,çın monte edılme aşamasında alınan tedbirler.
Model asansörün veya değışıklık ıçın bır kararın olmaoığı asansorun teknı1< tasarımının doğruluğunun değerlendirılmesı ıçın teknik dosyayı ve
çözümlemeleri inceler.
inceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verır
Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edıldiğıni ve asansôrün her bır parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış
standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.
Asansör monte edenın uyumlaştırılmış standartlarda belırtilen hususları doğru bır şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve
testleri yapar veya yaptırır, sonucunu kaydedıp, bir nushasını müşteri·ıe gönderır.
ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansor monte eden tarafından uygulanan çözümlerın, bu Yonetmelik gereklerini
sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyler, yapar veya yaptıw
Teknık dosyaya uygun olarak ımal edılmış olduğunun kontrolu amacıyla asansorun temsıli modelinı müşterı tesısınde inceler Bu ıncelemede
asansörün türüne gore Elektriklı/Hıdrolik Asansörler ıçın Denetım Rapoı u kullanır

Kontrol ve inceleme sonuçlarına gore Denetim Sonuç Raporunu atanan denetçı hazırlcr, varsa bulunan uygunsuzluklar ıle bırlikte raporun bir nüshasını
müşterıye gönderir. ı<SM tdtıık do,y.ı ve dcğulendırrnc r"ı:,oı Jııdo o ,JJı_:·J rl'b N3 tıp , ıı.dcırıL bclge,inır tır �coy.,�ırll. cklt·ıırıı ve ılaveleıını, belgen,n
vPrılrlığı tanh ıtıbıını-le on beş yıl rıuhata,� Pdeı
Eğer model asansör kendisine uygulanabilen dırektıfın hükumlerini sağlıyorsa, KBM başvuran Müşterısıne asansorü monte edenın adı ve adresını, kontrollerin
sonuçlarını, belgenin geçerlilik koşullarını ve onaylanmış tıpı tanımlamak ,çın gereklı özelliklerı içeren bir AB TİP İNCELEME BELGESi verir.
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