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TAKİP NO/KONTROL TARİHİPERİYODİK KONTROL TARİHİ

ASANSÖR SERİ NO

KAT VE DURAK SAYISI

29/11/2019

20 KİŞİ 4
TS EN 81-1+A3;EN 81-70;EN 81-73

BEYAN HIZI(m/sn)

ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO/DÜZELTME NO

580247120/01 3029225

ARTOS ASANSÖR

10

TSE HYB YETKI BELGESI BULUNMAMAKTADIR.

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

SEYİR MESAFESİ(metre)

ADRES

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
UNVANI
ADRESİ

PERSONELİN ADI SOYADI

SÖZLEŞME

TELEFON NO 5446478618 E-POSTA artosasansor@hotamail.com
FERIT DALMIŞ GÖREVİ

TSE HYB BELGE NUMARASI

SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEREFİYE MAH. M.FEVZİ ÇAKMAK CAD. 26/A İPEKYOLU/VAN

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü.....................................................................Belediyesi / İl Özel İdaresi adına TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ADRESİ
ADI VE SOYADI MURAT DUVARCI

TUTAK DEVLET HASTANESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ VANYOLU CADDE NO:14 TUTAK AĞRI

TELEFON NO (542) 723 7203 E-POSTA ADRESİ

ASANSÖR TİPİ
MONTAJ YILI 2014

MAKİNA SERİ NO 12A00267/1 MOTOR SERİ NO 12A00267/1

BEYAN YÜKÜ (KG/KİŞİ) 1600

FAKS

BAKIM SÖZLEŞMESİ

ASANSÖR CİNSİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI DÜZELTME SÜRESİ

        İNSAN         YÜK HİDROLİK ELEKTRİKLİ
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12 AY / ( 48 AY ) *
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60 GÜN
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HAFİF KUSURLU
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GÜVENSİZ

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

(0)

4

TUTAK

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER
UNVANI ARTOS ASANSÖR
ADRESİ ŞEREFİYE MAH. M.FEVZİ ÇAKMAK CAD. 26/A İPEKYOLU/VAN

TELEFON NO 5446478618 FAKS (0) E-POSTA artosasansor@hotamail.com
PERSONELİN ADI SOYADI
TSE HYB VAR YOK TSE HYB BELGE NUMARASI YETKI BELGESI BULUNMAMAKTADIR.

GÖREVİ

BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ

STANDART/STANDARTLAR

PAFTA / ADA / PARSEL

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR
1)1.33.2-<| **Tüm sistem kaçak akıma karşı korunmalıdır.1.
2)1.45.3-<| **Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak
normal işletmeyi aksatmamalıdır. Bunlar, sınır güvenlik kesicileri kabin veya karşı ağırlık tamponlara değmeden çalışmalıdır. Sınır güvenlik kesicileri, tüm
tampon stroku boyunca devrede kalmalıdır.
3)3.5.29-<| **Kabin güvenlik tertibatı halat bağlantıları eksik radansalar takılmalıdır.
4)3.5.8-<| **Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
5)3.5.5-<| **Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı sabitlenmelidir.
6)3.7.43-<| **Kabin güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. (Eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı
ve benzeri)
7)3.7.21-<| **Kabin regülatör gergi makara halat atma emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir.
8)3.7.22-<| **Kabin regülatör gergi makarası ağırlık montajı uygun hale getirilmelidir.
9)3.7.45-<| **Kabin regülatör mafsal kolu ve emniyet kontağı pimi arasındaki mesafe ayarlanmalı ve emniyet kontağı sabitlenmelidir.
1)1.4.2-<| *Makina dairesinde bulunan ekipmanların (kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüx şiddetinde
aydınlatma sağlanmalıdır.2.

2)1.37.3-<| *Tahrik makinası motoru aşırı yüke karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi çalışır hale getirilmelidir.
3)1.46.5-*İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı aşağıdaki mesafelerde kabini durdurmalıdır:
- İstem dışı kabin hareketinin algılanması halinde kabin duraktan 1,2 m uzaklaşmamalı,
- Durak eşiği ile kabin eteğinin en alt seviyesi arasındaki düşey mesafe 200 mm’yi aşmamalı ve
- Kabin eşiğinden durak kapısı pervazına veya durak eşiğinden kabin kapısı pervazına olan serbest mesafe
1 m’den az olmamalıdır (bkz. Şekil 4). Bu değerler kabindeki %100 beyan yüküne kadar olan bütün yüklerde elde edilmelidir.
4)3.3.3-<| *Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
5)4.10.5-<| *Kabin kapının kapanmasını engellemek için gerekli olan kuvvet 150 N’u geçmemelidir.
6)5.1.1-<| *Kabinde, asansörün beyan yükü ……kg olarak ve taşıyacağı insan sayısı …..kişi olarak ikaz levhasında belirtilmelidir.
7)5.10.2-<| *İki yönlü haberleşme, yardım edecek kişinin bulunduğu mahal (Konutlarda bu mahal yok ise giriş kat/güvenlik noktası mahal olarak kabul
edilir.) ile sürekli iki yönlü haberleşmeyi sağlamalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra, kabinde mahsur kalan kişinin başka bir işlem
yapmasına gerek olmamalıdır.
8)5.10.1-<| *Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için, kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya
eşdeğer bir besleme kaynağından beslenen erişilebilir bir sesli alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme bulunmalıdır.
9)5.12.6-<| *Kabinde aşırı yük sistemi çalışır hale getirilmelidir.
1)1.1.6-Tahrik makinaları, bunlarla ilgili teçhizat ve makaralar, sağlam duvarları, tavan ve kapısı ve/veya kapağı olan özel bir odada bulunmalı ve buraya3.
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yalnız yetkili kişiler müdahale edebilmelidir (Bakım, kontrol ve kurtarma).
2)1.2.4-Makina mekanına giriş kapıları en az 0,6 m genişlikte ve en az 1,8 m yükseklikte olmalıdır.
3)1.2.11-<| Makina/makara mekanlarına giriş için kullanılan giriş kapıları ve döşeme kapakları anahtarlı kilitlerle donatılmalı ve bu kilitler içeriden
anahtarsız açılabilmelidir.
4)1.5.1-<| Makina/makara mekanı dairesi döşemesi,şap atılmış beton, baklavalı sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
5)1.11.6-Makina dairesinde, özellikle çalışma alanları üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalıdır.
6)1.11.5-Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır.
7)1.28.0-<| Elektrik kuvvet panosu ve içerisinde bulunan elemanlar karıştırılma riskine karşı adreslenmelidir.
8)1.31.6-<| Kabin, kuyu ve makina/makara dairesi aydınlatma sigortaları çalışır hale getirilmelidir.
9)3.4.6-<| Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüx şiddetinde bir
aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.
10)3.6.7-<| Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
11)3.14.14-<| Kuyu alt boşluğunda kasnaklar ile zincir makaraları için halatlarla veya zincirlerle, kasnak veya makara arasına yabancı maddelerin
girmesini, şahısların yaralanması ve halatın veya zincirin kasnaktan çıkmasını engelleyici teçhizat bulunmalıdır.
12)3.15.4-<| Kabin girişine bakan durak kapıları ve kuyu duvarları veya duvar bölümlerinden oluşan kuyu yüzeyi, tüm kuyuda, kabin kapısının tüm
genişliği boyunca, kapıların çalışması için gerekli açıklıklar haricinde kesintisiz bir yüzey oluşturmalıdır.
13)3.17.7-Tam kapalı kuyu duvarlarındaki boşluklar kapatılmalıdır.
14)4.2.2-<| Kapılar, normal işletmede sıkışmayacak ve hareket mesafesi sonunda kılavuzlarından çıkmayacak bir yapıya sahip olmalıdır.
15)4.8.1-<| Kapıyı açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması arızalı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları
civarındaki tâbiî ve sunî aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.
16)4.15.0-<| Kat kapısı makara lastikleri takılmalıdır.
17)4.16.5-<| Katlarda gösterge yönleri düzeltilmelidir.
18)5.2.7-<| Kabinde asansör seri numarası, imal yılı ve monte eden firma adı olmalıdır.
19)5.4.16-<| Kabin duvarları, tabanı ve tavanı, gerek çok kolay yanabilme ve gerekse çıkabilecek gaz ve dumanın cinsi ve miktarı itibarıyla tehlikeli
olabilecek malzemelerden (halı, kumaş, ham sunta) yapılmamalıdır.
20)5.7.3-<| Kumanda göstergesi çalışır hale getirilmelidir.
21)5.13.2-<| (Varsa) Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilmelidir.
22)7.4.26-Kabinin en az bir yan duvarına tutamak monte edilmelidir. Tutamağın üst kenarının kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde
olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.3.2.1)
23)7.4.25-İmdat ve kapı butonlarının merkez hattı kabin tabanından en az 900 mm yüksekliğe yerleştirilmelidir. (TS EN 81-70 madde5.4.2.2 a)
24)7.4.12-Kabin iç kumanda butonlarının en üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe 120 cm olmalıdır. (TS EN 81-70
Çizelge 2, o)
25)7.4.11-Durak kumanda butonunun en üstteki butonun merkez hattı ile zemin seviyesi arasındaki azamî mesafe 110 cm olmalıdır. (TS EN 81-70
Çizelge 2, o)
26)7.4.6-Konum işareti, kabin çalıştırma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80
m yukarıda olmalıdır. Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4.4.1)Katlar rakamlar ile (-2,-1,0,1 gibi)
gösterilmeli, harf veya diziler kullanılmamalıdır                                                                                                 (B2,P3,G,T,R gibi).
27)7.5.14-Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda asansör yangın uyarısı aldığında elle çalışan veya makina gücü ile çalışan otomatik olmayan
kapılar, kapılar açık durakta park hâlindeyse, durakta hareketsiz hâlde kalmalıdır. Kapılar kapalı ise belirlenmiş durağa duraksız hareket etmelidir. (TS
EN 81-73 madde 5.3.1)
28)7.5.3-Tüm yapılardaki asansörlerde TS ISO 3864-1’e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla
görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil-1'de gösterildiği gibi
olmalıdır. (TS EN 81-73 madde 5.1.3)
29)7.5.9-Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensöründen uyarı alarak (asansör yaptırıcı/bina sorumlusu
tarafından asansör kontrol panosuna kadar getirilmiş deprem sensörü ucu) asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip, kapılarını
açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir. (T.C. Başbakanlık Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından
yayımlanan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" referans alınacaktır.)
30)7.5.11-Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda elektrik sinyalinin elle çağırma tertibatının sağlandığı yerlerde, bu tertibat a) iki konumda kararlı
çalışmalı, b) konumu hakkında herhangi bir hataya neden olmamak üzere açıkça işaretlenmeli, c) amacına uygun işaretlenmeli, d) binanın yönetim
merkezinde veya belirlenmiş ana durakta yer almalı ve e) herkes tarafından erişilebilir ise yanlış kullanımlara karşı, örneğin, cam bir panel arkasına
yerleştirilmeli veya güvenli bir alana yerleştirilmelidir. (TS EN 81-73 madde 5.1.1)
31)7.5.12-Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda yangın uyarısı almış asansör otomatik yangın algılama sistemi sıfırlandığında Bu sistemden gelen
elektrik sinyali ile veya yalnızca yetkili kişilerce sıfırlanabilecek şekilde tasarımlanmış elle çağırma sisteminin sıfırlanması ile otomatik olarak normal
çalışacak hâle gelmelidir.                                                                                                                                                         (TS EN 81-73 madde 5.3.7)
32)7.5.6-Yüksek binalarda, topluma açık yapılarda yangın anında asansör kabinin belirlenmiş durağa gitmesi ve yolcuların çıkmasının sağlanması
amacıyla elektrik sinyali/sinyalleri otomatik yangın algılama ve alarm sistemi veya elle çağırma tertibatı tarafından sağlanmalıdır. (TS EN 81-73 madde
5.1.1)

AÇIKLAMALAR
Notlar :
 1.Kısımdaki uygunsuzluklar GÜVENSİZ olarak ifade edilmektedir.Düzeltme süresi 60(Altmış) gündür.
 2.Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 120(Yüzyirmi) gündür.
 3.Kısımdaki uygunsuzluklar HAFİF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(Oniki) aydır.

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
periyodik kontrol raporudur tescil icin kullanilamaz
4.2 kabin kapisi kilit tertibati uygun hale getirilmeli(kaşık kirik)
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Sayfa 3

3029225Rapor No:

RAPOR ONAY TARİHİ MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI ) İMZASI TEKNİK YÖNETİCİ

A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES

TELEFON NO FAKS NO E-POSTA

Asansörün Yeri : BİNA Periyodik Kontrol Tarihi : 29/11/2019 1. Takip Kontrol Tarihi : 2. Takip Kontrol Tarihi :Kontrol Cinsi : Normal Kontrol
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