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Mühend sl k, Proje ve Eğ t m H zmetler

TALEP EDİLEN HİZMET: Modül G

HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİ:
Modül G şlem 2014/33/AB asansör yönetmel ğ nde bulunan ce belges alma metodudur. Buradak şlem
sadece b r asansör ç n alınan ce belges d r. Her b r asansör ç n tekrar başvuru yapmak gerek r. Modül B+E’s olan
ﬁrmalar r sk anal z gereken durumlarda ve kend t p l stes dışındak asansörlerde bu şlem uygulayab l r.

YAPILACAK İŞLEMLER:
1. RESMİ EVRAKLAR
İlk önce ﬁrma tarafımıza resm evraklarını göndermes gerek r. Resm evraklar b zde bulunuyorsa adres ve unvan tey d
yapılmalıdır. (FİRMA – CEMKA)

2. BİTMİŞ ASANSÖR
Modül g başvurusu yapab lmek ç n asansörün standartlara uygun olarak b tm ş olması gerek r. (ASANSÖR FİRMASI)
Eğer r sk anal z gereken durum var se (Kuyu d b güvenl k hacm , kab n üstü güvenl k hacm , kümbet tavan arası alçak mesafe ve geç ş alanları yeters z hac m) gerekl önlemler almış olması gerekmekted r.

3. DENETİM TARİHİ
Onaylanmış kuruluştan denet mle lg l gün almak gerek r. (CEMKA)

4. ASANSÖR ÖLÇÜLERİ
Ektek proje formunu (ekte bulunmaktadır.) denet m yapılacak asansörde ölçüler n alınması gerekmekted r. Yapı ruhsatı le
beraber tarafımıza fakslanması gerekmekted r. (FİRMA)

5. MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİ
Cemka tarafından hazırlanmış PROJE HİZMET SÖZLEŞMESİ, ﬁrma ve proje h zmet veren kuruluş tarafından onaylanmalıdır.

6. TEKNİK DOSYA
Modül G tekn k dosyasının hazırlanması onaylanmış kuruluş ve ﬁrmaya let lmes (CEMKA)

7. DENETİM
Asansör denet m denet m tar h nde ﬁrmada bulunan tekn k olarak yeterl donanıma sah p personelle modül g denet m
yapılır. Denetç n n yolu yemeğ karşılanır.

EKLER: CEMKA PROJE FORMU
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