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Diğer Kontroller
Muayeneden geçirilecek asansörlerin, Yıllık kontrolü, asansörün bakımını üstlenen veya onun
yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir. Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek
hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.
Muayene ekibi, Son kontrol Muayene Eğitiminde ve Yıllık Periyodik Kontrol Muayene Eğitiminde
tüm testleri asansörün imal edildiği tarihte geçerli olan standartlara göre yapacaktır.
Aşağıda muayenede kullanılacak ilgili standart ve yapılması gereken test ve deneyler tarif
edilmiştir. Muayeneler, tehlike ve risk yaratmayacak şekilde düşük hızda ve yüksüz olarak
yapılacaktır.
GÜVENLİK HUSUSLARI
a) Muayeneye başlamadan önce kabin içi dış çepere köşeden köşeye çarpı şeklinde “Kontrol
Yapılmaktadır Kullanmayınız” ibareli emniyet şeritleri yapıştırılır. Muayene sırasında mutlaka
kişisel koruyucu donanım kullanılır.
b) Kabin üstüne çıkmadan önce; durak kapısı açılır, butondan kayıt verilir; böylece kapı emniyet
kontağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir. Bakım kumandası stop butonuna basılır, durak
kapısı kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece stop butonunun çalışır durumda olduğu kontrol
edilir. Durak kapısı açılır, stop butonu kaldırılır, asansör revizyon konumuna alınır, durak kapısı
kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece revizyon butonunun çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
Kuyunun kontroller sırasında risk oluşturmayacak kadar aydınlık olup olmadığı kontrol edilir.
c) Kuyu dibine girmeden önce; durak kapısı açılır, butondan kayıt verilir; böylece kapı emniyet
kontağının çalışır durumda olduğu kontrol edilir. Kuyuya girmeden stop butonuna basılır, durak
kapısı kapatılır, butondan kayıt verilir; böylece stop butonunun çalışır durumda olduğu kontrol
edilir. Kuyu dibinde su olup olmadığı kontrol edilir.
ç) Kontrol edilen tüm topraklamaların birbirinden bağımsız olmasına dikkat edilir.
d) Güvenlik tertibatının aşağı ve yukarı yönde çalışması kontrol edilirken, kabin içinde ve/veya
kabin üstünde insan olmadığına dikkat edilir.
e) Makine dairesinde pano ile ilgili testler yapılmadan önce, alçak gerilim dedektörü ile elektrik
kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

Amada TECH Asansör A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Vatansever Cad. No: 30 Yakacık – Kartal – İstanbul
Müşteri Hizmetleri : 0 850 888 ( LIFT ) 54 38
Tel : 0 216 451 54 38 - 0 542 545 54 38
Teknik Destek : 0 542 644 53 38
Gsm : 0 541 252 0 252
amadatech.com servisasansoru.com amadahomelifts.com yatasansoru.com

Amada TECH Corporation
New Generation Elevators & Escalators

Amada TECH Asansör A.Ş.
Amada TECH Asansör A.Ş. Tarafından Hazırlanmıştır.
S.NO
RENK
6.1

TS EN 81 - 80

STANDART

Kuyuya ve kuyu alt boşluğuna
erişim için kilitleme
tertibatları**

(5.5.2)

TS EN 81-2
MADDE NO 5.2.2

Asansör kuyusuna açılan ve
kuyu alt boşluğuna erişim
sağlayan muayene ve imdat
kapakları**
Kasıtlı tahribata karşı tedbirler

(5.5.2)

TS EN 81-2
MADDE NO 5.2.2

(5.3)

TS EN 81-71

6.4

Engelli kişiler için erişim
sağlamaya yönelik tedbirler

(5.2.1)

TS EN 81-70

6.5

Yangın durumunda,
çalıştırmaya yönelik tedbirler

(5.4)

TS EN 81-73

6.2

6.3

AÇIKLAMA
Kapı ve kapakların, anahtarsız kapanıp kilitlenebilen kilitleri
olmalıdır. Muayene ve imdat kapıları kilitli olsalar bile, kuyu
içinden anahtarsız açılabilmelidir. Asansörün çalışması ancak,
kapı ve kapakların kapalı olması durumunda mümkün olmalıdır.
Kullanıcıların güvenliği veya servis için zorunlu olan durumların
dışında, muayene ve imdat kapıları ile muayene kapaklarının
yapımına izin verilmez. Bkz İlgili Standard
* 01/01/2017 tarihinden önce inşaat ruhsatı alan kamusal
hizmet veren yapılar harici yapılarda değerlendirme dışında
tutulur. * Kamuya açık alanlarda (metro, üst geçit, gar, spor
stadyumları, tren istasyonları, hastanelerde acil servis bölümleri
vs.) ilgili standarda uygun olması gerekir. * Tescil öncesi
muayenelerde bilhassa dikkat edilmesi gerekir. * Bkz. Periyodik
Kontrol Talimatı - Özel Hususlar
* 01/01/2017 tarihinden önce inşaat ruhsatı alan kamusal
hizmet veren yapılar harici yapılarda (ilgili idare tarafından
onaylanan asansör avan ve/veya uygulama projelerine uygun
olacak şekilde monte edilen asansörlerin periyodik
kontrollerinde) değerlendirme dışında tutulur, kamusal hizmet
veren yapılarda (kapasite ve boyut dâhil) EN 81-70 standardına
göre inceleme yapılır. * Tescil öncesi muayenelerde bilhassa
dikkat edilmesi gerekir. * Bkz. Periyodik Kontrol Talimatı - Özel
Hususlar
* 19/12/2007 tarihinden önce inşaat ruhsatı alan yapılarda
değerlendirme dışında tutulur. * Tescil öncesi muayenelerde
bilhassa dikkat edilmesi gerekir. * Bkz. Periyodik Kontrol Talimatı
- Özel Hususlar

Muayene Sonrası İşlemler
Gerçekleştirilen muayene ve deneylerden sonra asansörün güvenli çalışıp çalışmadığı konusunda
öngörüde bulunulmalı, asansörün mevcut hali ile çalışmasında insan güvenliği açısında sakınca var
ise bina yöneticisine ve bakım firmasına asansörün mevcut hali ile çalıştırılmaması konusunda
bilgilendirme yapılmalıdır.
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