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Bu Talimatın amacı 2014/33iAB f\5arısoı Oıre�tifınııı Ek Xl MODÜL Hl' e göre KBM 'in faaliyetlerini açıklamaktır
2- UYGULAMA DETAYI
Tam Kalite güvencesi, bu talımatta belirtılen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör monte edenin, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin gereklerini
sağladığını temin ve beyan etmesi işlemidır.
Asansör monte eden, CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AB uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu talimatta tanımlanan
gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kımlık numarası ile birlikte kullanılmalıdır. KBM, Beyanı ve CE işaretlemesini TL.021 Asansör AB Uygunluk Beyanı
Talimatı ve TL.006 CE Logo Kullanma Talimatına göre kontrol eder.
Asansör monte eden, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu talimatta
belırtilen deneylerı uygulamalı ve bu talimatın 4 numaralı paragrafında belirtilen gözetime tabı olmalıdır. KBM başvuru evrakları arasında bu talimata gore
belgelendirilmek istenen müşterisine ıso 9001 Belgesi olması zorunluluğu getirir. Şayet Akredite bir ISO 9001 belgesi yok ise veya var ancak geçerlilik tarihı
bitmiş ise ya muşteriye KBM olarak ıso 9001 ve CE denetımi yapılması önerilir ya da CE denetimi tek başına yapılmaz, ış reddedilir.
Kalite Güvence Sistemi
Asansör monte eden, KBM' e kendı kalite güvence sısteminin değerlendirmesi için başvurmalıdır.
Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;
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-Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeliğin
gerekleri ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bılgiler,
-Kalıte güvence sıstemı hakkında doküman,

Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu temin etmelidir.
As�nsör monte eden tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazılı onlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sıstematik ve düzenlı olarak
belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır.
Doküman cizellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;
- Kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve tasarımları hakkında kuruluş yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücu,
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-Asanscirlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri işlemlerı ve sistematik uygulamalar,
-Temın edilen malzemelerın, aksamın ve monte edilmiş alt grupların kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,
- Kullanılacak olan ılgıli birleştirme, montaJ ve kalıte kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,
- Montaj öncesinde (montaJ koşullarının muayenesı: Asansör boşluğu (şaft), makine dairesi, vb.) esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve
incelemeler [en azından Asansor Yönetmeliğinin f_k V '_lll_n�.3__r:,_umaralı_maji_g_esin_ggbelirtilen deneyleri içermesi],
- Muayene raporları, deney ve kalrbrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
• Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin etkin işleyişini izleme araçları.
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KBM bu talimat kapsamında başvuran müşterisinden gerekli kalite sistem dokümanlarını ve teknik dosyayı temin eder, Teknik Dosyayı TL.019 Asansör Teknik
Dosya İnceleme Talimatına gcire inceler.
Tasarım incelemesi
Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda KBM, tasarımın yönetmeliğın hükümlerine uyup uymadığını inceler ve eğer
uyuyorsa asansör monte eden için onaylanmış tasarımın ayırt edilmesi için gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik sınırlarını belirten bir" AB TASARIM
İNCELEME BELGESİ" verır.
Bu işlem Asansör Tasarım inceleme Grubu tarafından yapılır. Bu Grup Asansör Denetçilerinden ve Teknrk Uzmanlarından oluşur.
j\'. .;rl:;;. . f\h:Pt�� l •. •-n, ,-ı�ar,�miın rı;tc'\SaYc'ı ctf"ilfltian it,b,ırc,, on ..,,ı süre\
dü ·1m(1rıta!,;'cquıı hı �·;n:-<J·qrıı ı.::.�ır.,1ntığm irıcel!:-nı�!,ı :cin rı1uhafa1a c:-d1'.'1

ı.'.ı.[• tJ5,'.Jflrfl ın, .'1P.me- b, :ge rinı _ .:rin V'·' •.!ı.!cr ilcı I el lt:ı I ılı- tt-kıH<

Kalite Güvence Sisteminin değerlendirilmesi
KBM, kalite güvence sisteminin bu talimatta belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı (ISO 9001)
uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir. FR.050 KYS Kontrol Listesi ile gerçekleştirilir.
Denetleme ekibinde, ilgıli asansör teknolojılerinde değerlendirme tecrübesine sahıp en azından bir kişi bulunur. Değerlendırme sürecı montaJ alanına ve
asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içerir. FR.050 KYS Kontrol Listesi, Elektrikli/Hidrolik Asansörler İçin Soru Listesi kullanılır.
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