
MODÜL B+E  BELGELERİ İŞLEM SIRASI
Tar�h: 

...../...../20.....CEMKA
®

TALEP EDİLEN HİZMET: Modül B+E

HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİ:
MODÜL B+E İŞLEMİ 2014/33/AB asansör yönetmel�ğ�nde ve TS EN 81-1/2+A3 (2017 Eylül sonrası TS EN 81-20) standardlarına uygun 

asansör yapması gerekl�l�ğ�n� b�ld�r�r. Asansör firması Modül B belges� �le bell� sayıda asansör t�pler�n�n tekn�k dosyasını kabul ett�rerek

montajını CE l� yapab�l�r. Bu t�pler�n dışına çıkamaz. Bu t�pler genell�kle Elektr�kl� d�rek (düz askı), elektr�kl� end�rek (palangalı), h�drol�k end�rek

(semer karkas) ve H�drol�k D�rek’t�r. F�rma her b�r t�p �ç�n asansör göstermek zorundadır. CEMKA mühend�sl�k bu t�pler�n tekn�k dosya ve

projeler�n� hazırlayarak s�ze mühend�sl�k h�zmet� sunar. Ayrıca bu h�zmet sözleşme �le tesc�l �şlemler� �ç�n gereken proje ve tekn�k dosya

�şlemler�nde devam eder.

YAPILACAK İŞLEMLER:

1. RESMİ EVRAKLAR: Firma resmi evraklarını CEMKA ya iletir. Resmi evrakların neler olduğu ile ilgili size gelen RESMİ EVRAKLAR FORMU ekine bakın.

2. BİTMİŞ ASANSÖR: Modül B + E  belgesinin ilk belgelendirme ve gözetimlerinde asansörün standartlara uygun bir şekilde montajının yapılmış ve

     gerekli testlerden geçmiş olması gerekir. Firmanın denetim için model asansörünün hazır olması gerekir. (ASANSÖR FİRMASI)

3. DENETİM TARİHİ: Onaylanmış kuruluştan denetim günü alınır. (CEMKA)

4. TİP DOSYASI VE TEKNİK DOSYA: Tekn�k dosya �ç�n Ektek�  PROJE FORMUNU denetimde gösterilecek asansöre göre eksiksiz doldurulması

    gerekiyor. T�p dosyası �ç�n CEMKA tarafından gönder�len TİP PROJELERİ VE GÜVENLİK KOMPANENTLERİ FORMU asansör karşılaştırması

     yapılarak doldurulur. Varsa Yapı ruhsatıyla beraber �lg�l� ma�l adres�ne veya faks numarasına gönder�lmel�d�r.(FİRMA)

6. DENETİM: Denet�m esnasında Asansör tekn�k personel�n�n uygun donanımla (alet çantası, kal�brasyonlu ölçü aletler�) denet�mde hazır
     bulunması gerek�r. 

EKLER: Ek.1 RESMİ EVRAK FORMU Ek.2 PROJE FORMU 

Ek.3 TİP PROJELERİ VE GÜVENLİK KOMPANENTLERİ FORMU Ek.4 ASANSÖR FİRMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU

Modül B n�n 5 yıl geçerl�l�ğ� vardır. Modül E belges�n�n �lk belgelend�rmeden sonrak� her yıl gözet�m� gerçekleşt�r�l�p yen�lenmes� gerçekleşt�r�lmel�d�r.

İlk belgelend�rmede firmanın el�ne modül B+E belgeler� ver�l�r. Gözet�mlerde Asansör firması TS EN 81-1/2+A3 (2017 Eylül sonrası TS EN 81-20)

standardına uygun asansör montajı gerçekleşt�rm�şse Modül E + ISO yen�lemeler� yapılır.  Asansör firması kend�s�n�n bel�rlem�ş olduğu

kompanent l�stes�n�n ve t�pler�n�n dışına b�r sonrak� gözet�m tar�h�ne kadar çıkamaz. Gözet�mde değ�şt�rmek �sted�ğ� t�pler� ve kompanentler�

bel�rt�rse değ�şt�r�leb�l�r. Gözet�mlerde denetç� firmaya a�t olan t�p montajlarından herhang� b�r�s�ne �nceleme gerçekleşt�r�r.

İnceleme net�ces�nde herhang� b�r uygunsuzluk bulunmazsa raporlar onaylanmış kuruluşa gönder�lerek belgelend�rme �şlemler� sonuçlanınca

belge basıma geç�l�r. Eğer uygunsuzluk tesp�t ed�l�rse, uygunsuzluk g�der�lerek CEMKA mühend�sl�k vasıtası �le onaylanmış kuruluşa �let�l�r. 

Uygunsuzluk kapatma sürec� denet�m tar�h�nden �t�baren maks�mum 20 gündür. Bu süreçte uygunsuzluk kapatmaları yapılmazsa denet�m

�ptal olur. Bundan Daha da kötüsü asansörde can güvenl�ğ�n� tehd�t edecek b�r durum gözlen�rse denet�m �ptal sürec�ne g�d�l�r  ya da tekrar

denet�m yapılır.

5. KALİTE DÖKÜMANLARI VE SİSTEM KURULUMU: İlk belgelendirmede denetim öncesi ekteki ASANSÖR FİRMASI UYGULAMA BİLGİ FORMU’na

     yararlanılarak kal�te sistem kurulumu ve denetime hazırlık yapılır.

7. TİP EKLETME:  F�rmalar DİREK, ENDİREK VE HİDROLİK VS. asansör montajını gerçekleşt�reb�lmeler� �ç�n bu t�plere sah�p olmalı. End�rek ve
H�drol�k t�pler�n� ekletmek �ç�n denet�mde yapmış oldukları end�rek veya h�drol�k asansörden hang�s�n� ekletmek �st�yorsa herhang� b�r�s�ne bakılır.
T�p ekleme �şlem� gözet�mde gerçekleşt�r�leb�l�r, gözet�m tar�h� dışında herhang� b�r tar�hte de denet�m günü �sten�lerek yapılab�l�r.

Not: Modül B + E belges� olan firmalarda r�sk anal�z� �şlemler� Modül G belges� alınarak yapılır. Çünk� modül b de t�pe belge alındığı �ç�n

tasarım olarak değ�şmemes� gerek�r. Bu g�b� durumlarda CEMKA �le �rt�bata geç�n�z.

CEMKADAN HİZMET ALINDIĞI SIRADA  BELGELENDİRME VE DİĞER İŞLEMLER (CE, HYB +MARKA+SANAYİ SİCİL BELGESİ VS.)

ÖNCESİNDE FİRMALARIN HERHANGİ BİR ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA SAHİP DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR İSE CEMKA

MÜHENDİSLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ GEREKİR. ADRES VE SAHİP DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOĞABİLECEK EK MASRAFLARDAN CEMKA

MÜHENDİSLİK SORUMLU DEĞİLDİR. ADRES VE SAHİP DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOĞABİLECEK EK MASRAFLAR FİRMA TARAFINDAN

KARŞILANACAKTIR.

8. BELGE
Raporlar ve istenen dökümanlar hazır olduktan ve uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra belge takibi yapılır ve müşteriye teslim edilir. (CEMKA)
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