ASANSÖR BAKIM YÖNTEMLERİ
1. ASANSÖR BAKIMI ve HEDEFİ
Bakım standartlarda, “bakım personeli tarafından yapılan temizlik, yağlama, ayar,
muayene ve deneyler” olarak tanımlanmaktadır. Asansörlere uygulanan bakımın amacı,
donanımın performansını, güvenirliliğini sağlamaktır. Ayrıca tesisi düzenli ve verimli,
arızayı önleyecek düzeyde emniyetli olarak çalıştırılacak en üst düzeyde tutmak ve
işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amaçlarındandır. Bunun için
uygulanması gereken bakım yöntemleri şunlardır;
• Koruyucu ve Planlı Bakım: Donanım ve elemanların çalışmalarını yeterli ve uygun
bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım.
• Arızadan Kaynaklanan Bakım: Donanım ve elemanların yeniden eski çalışma
koşullarına dönmesini sağlayan bakım.
• Değiştirme: Donanım ve elemanlar aşındığında veya daha fazla güvenli ve uygun
çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan bakım.
• Dinamik Bakım: Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından
sürekli değerlendirildiği bakım.
Kullanılan makina ve donanımların kalitesi çok çeşitlilik gösteren ve değişik
güvenirlilik seviyelerine sahip olan asansörler, tüm sistemle ve tek tek elemanlarla
belirlenir. Asansörler herhangi bir nedenle devreden çıktıklarında tamir edilmek,
ayarlanmak veya değiştirilmek zorundadır. Bununla birlikte “Koruyucu Bakım”
sonunda, tamire olan ihtiyaç bir dereceye kadar azaltılabilir.
Asansör tesisi için güvenirliliği arttırmak için uygulanması gereken faktörler
şunlardır:
• Koruyucu bakım,
• Doğru ve tam bir bakım,
• Problem yaratan elemanların yerine daha güvenilir elemanları kullanma,
• Rapor edilen tesisin tasarımcı tarafından gerekli değişikliklerin yapılması.
Bu faktörlerden koruyucu bakım asansör tesisinin emniyetli ve güvenilir çalışması
için en önemli yeri tutar.
2. KORUYUCU BAKIM
Koruyucu bakım, donanım hasara uğramadan önlemek veya geciktirmek ve ek
olarak meydana gelen arızaların şiddetini azaltmak için kullanılır. Bakım için
“muayene” ve “servis” hizmetleri uygulanmaktadır.
Muayene
Kritik parçaların muayenesi, tesisin güvenirliliğinin artmasıyla doğrudan ilgilidir.
Muayene, parçaların değiştirilmesi ve ileride olası arızların giderilmesini sağlar ve
normal olarak bütün bakım programları süresince uygulanır. TS 2168 Standardında da
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belirtilen muayeneler asansör tesisine uygulanmalıdır. Gözle ve elle yapılan
muayenelerin önemlileri şunlardır:
1. Halatlarda kopuk tellerin var olup, olmadığının kontrolü ve aşınıp
aşınmadığına bakılmalıdır.
2. Tahrik kasnağı yivinde aşınma kontrol edilmelidir.
3. Ray pabuçları kontrol edilmelidir.
4. Asansör kablosunun dış muhafazasında çatlak olup olmadığının kontrolü
yapılmalıdır.
5. Makina grubunda dişli ve yataklarda aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
6. Yaylı ve hidrolik tamponların çalışıp, çalışmadığı kontrol edilip,
ayarlanmalıdır.
7. Somun ve cıvataların gevşeyip gevşemediğine bakılmalıdır.
8. Kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığına bakılmalıdır.
9. Kabin kat ayaları ve durak kapı açılmaları kontrol edilmelidir.
10.Frenleme elemanlarından birinin görev yapmaması ile diğer elemanların kabini
durdurmadığı fren konstüksiyonlarında mekanik frenler kontrol edilmelidir.
Yukarıda sayılan muayenelerin haricinde dikkat edilmesi gereken kısımlar ise
şunlardır:
1. Topraklama,
2. Kapı, sinyal ve aydınlatma lambaları,
3. Kumanda düğmeleri,
4. Hız regülatörü,
5. Kat şalteri ve kapı kilidi lastik makaraları,
6. Kilitleme tertibatı,
7. Alarm tertibatı,
8. Güvenlik tertibatı.
Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya bakıma ihtiyaç
duyacağını ölçmek için düzenli periyotlarda yapılır. Bu gibi muayeneler asansörün
geçici hizmet dışı kalması gibi kısa süreli zararlara yol açabilir. Ancak diğer taraftan bu
muayeneler, arıza esnasındaki zaman kayıplarının toplamının kabul edilebilir düzeylere
indirir. Asansör kullanıcıları ve bakım elamanları, işçilik ve malzeme tutarları yüksek
olduğundan koruyucu bakım tutarlarını minimum düzeyde tutmaya çalışmalıdır.
Servis
Rutin temizleme, yağlama ve ayarlama, aşınmayı önemli ölçüde azaltır ve
arızaları önler. Bu, hem kullanım deneyimine hem de imalatçıların tavsiyelerine göre
yapılmaktadır. Ancak bütün bunlar arızanın meydana gelmesini önlemez. Asansörün
yağlanması gerekli kısım ve parçaların imalatçı firmanın tavsiyelerine göre ve önerdiği
koruyucu yağ ile yapılmalıdır. Sürekli yağ içinde çalışan elemanların yağ düzey
kontrolleri yapılmalı, belirtilen sürede yağlar değiştirilmelidir. Sürtünmeye tabi
elemanlar paslanmaya karşı koruyucu yağ ile yağlanmalıdır. Kapalı kısımlar sökülerek,
iç kısımlar temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Yağlanması ve temizlenmesi gereken
elemanlar şunlardır:
1. Askı halatları, belirtilen şekilde yağlanmalı ve birkaç kez kabin durdurulup,
çalıştırılmalıdır. Bu halde kayma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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2. Kılavuz raylar yılda en az bir kez tamamen temizlenip, yağlanmalıdır.
3. Hidrolik tamponlar, belirlenen aralıklarla kontrol edilmeli, hidrolik yağının
istenen düzeyde tutulmalıdır.
4. Kumanda anahtarları ve röleler, temizlenmeli ve belirtilen yerleri
yağlanmalıdır.
5. Emniyet halatları aksi belirtilmedikçe yağlanmamalıdır.
6. Emniyet tertibatlarının hareket eden parçaları temizlenmeli ve belli aralıklarla
yağlanmalıdır.
Asansör tesisinin temizlenmesi ve temiz tutulması gereken kısımları ise şunlardır:
1. Asansör boşluğu, temiz tutulmalı, kuyu depo olarak kullanılmamalıdır. Alt
boşlukta su toplanmışsa tahliye edilip, yalıtım sağlanmalıdır.
2. Makina dairesi, temiz tutulmalı ve yağlı olmamalıdır. Burada bakım malzemesi
haricinde başka malzemeler bulunmamalıdır.
3. Kabin üst yüzeyi, temiz olmalı ve tehlike kapağı ile havalandırma sistemi
kontrol edilmelidir. Kabin üstünde herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
4. Asansörün genel kısımları uygun boya ile boyanmalıdır. Boyalar asansörün
çalışan kısımlarına zarar vermemelidir.
Servis hizmetinde yağlama, temizleme işlemlerinin haricinde yapılması gereken
son işlem ayarlardır. Asansör tesisinde bulunan kısımlar ve gerekli ayarlar şunlardır:
1. Fren ayarları; frenlemenin sarsıntısız olmasını sağlayacak şekilde bakım
talimatında verilen aralıklarla yapılmalıdır.
2. Kapı ayarları; bakım talimatına göre kapının hızla çarpmasını veya açık (veya
aralık) kalmasını önleyecek, istenen yumuşaklıkta kapının kapanmasını
sağlayacak şekilde olmalıdır. Otomatik kapılarda, kapı açıp kapama
makinalarının muayenesi ve ayarları yapılmalıdır. Her kapı kilidinin tutukluk
yapmadan tam emniyetle kilitlemesini sağlayacak biçimde kilit kabı ile
karşılığının muayeneleri ve ayarları da yapılmalıdır.
3. Röle ayarları; çalıştırıcı ve durdurucu kontaktların basıncının muayenesi ve
yayların ayarları yapılır. Klemens vidalarının sıkılığına bakılmalıdır.
4. Enversör ayarları; kontaktların birbirine göre uzaklıklarının eşitliği sağlanmalı,
değme basıncını sağlayan yayların ayarları yapılmalı ve kontaktlardaki
oksitlenme giderilmelidir.
3. BAKIM PROSEDÜRÜ
Bakım prosedürü, TS 2168 Standardında verilen “Asansör Bakım Kuralları” ve
TS 10922 Standardında verilen hususlara uygun olmalıdır. Bakım işlemi elektrikle
çalışan insan ve yük asansörleri için en çok 6 ayda bir yapılmalıdır. Her asansörün
bakımı, bakım talimatında bulunan hususlara uygun olarak, bakım yapmakla yetkili
kişiler olan “bakım personeli” tarafından yapılmalı ve her bakım sonuçları bir “bakım
raporu” ile tespit edilmelidir.
Bakım prosedürü ve detayları bir talimatname ile belirlenmiştir. Burada asansörü
oluşturan elemanların bakım aralığı, ayarları, toleransları ölçüleri ve kullanma koşulları
bulunmaktadır. Bakım işlemi, bakım aralığının başında yapılmalıdır. İşletmeden alınan
asansörlerin bakımını yapmaya gerek yoktur. Tüm elemanların bakım aralıkları yapımcı
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tarafından saptanmalıdır. Bakımı yapacak personel, Belediyelerin veya diğer ilgili
kuruluşların yetkili kıldığı ve yetki belgeli teknik eleman olmalıdır.
Bakım, bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun,
korunması, yeniden kazandırılması ve mevcut durumun tespit edilip, değerlendirilmesi
için gerekli önlemler topluluğu olarak tarif edilir. Asansör tesisleri, insan hayatı ve mal
güvenliği bakımından diğer makina sistemlerinden daha yüksek emniyet ve
güvenirliliğe sahip olmalıdır. Uygulanacak planlı ve sistematik bir bakım yöntemiyle
asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç
azaltılabilir.
Basit bir bakım, temizleme, yağlama ve küçük ayarlamaları kapsar. Bazı hallerde
tamir ve aşınmış veya kırılmış parçalara değiştirilmesi işlemlerini içerir. Ancak
günümüzde asansör tesislerinin bakımında sadece bu basit yöntemi uygulaması yeterli
olmamaktadır. Bunlara ilave olarak koruyucu ve planlı bir bakım sözleşmesi yapılmalı,
Standart ve Yönetmeliklere uyulmalıdır. Eğitilmiş ve tecrübeli bakım personeliyle,
uygun hazırlanmış bakım talimatına göre en az 6 ayda bir defa bakım yapılmalıdır.
Bakım Defteri
Her asansörün TSE Standartlarına ve 20 Aralık 1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Asansör Yönetmeliği”ne uygun olarak bakım işleri yapılmalı ve
“bakım raporu” tutulmalıdır. Ayrıca her asansörün bir “bakım defteri” bulunmalıdır. Bu
deftere tarih belirtilerek oluşan arızalar, kazalar, bakım ve muayeneler kaydedilmelidir.
Asansörlerle ilgili bilgilerin bulunduğu “bakım defteri”, TS 10922 Standardında
belirtildiği şekilde, asansörün ana karakteristiklerini ve bütün diğer belgeler en geç
tesisin hizmete alınmasında düzenlenmeli ve kaydedilmelidir. Bu kayıtların asansörün
son durumunu yansıtması sürekli sağlanmalıdır. Bu defterde bulunması gereken
hususlar şunlardır;
1. Asansörlerin teknik karakteristikleri, hizmete alındığı tarih, halat ve zincirleri
için belgeler ve tip kontrol belgesi gerektiren parçalarla ilgili belgeler, önemli
değişiklikler, değiştirilen halatlar veya önemli parçalar, kazalar ve tarihleri
bulunmalıdır. Tip kontrolleri talep edilen parçalar şunlardır :
(a) kilitleme tertibatı,
(b) durak kapıları,
(c) hız regülatörü,
(d) güvenlik tertibatı,
(e) tamponlar.
2. Tesis planları ve devre şemaları. Emniyet kurallarının değerlendirilmesi için
gerekli olan devrelerle sınırlanabilir.
3. Muayene ve deney raporlarının tarihli kopyaları ve bunlarla ilgili mütalaalar
bulunmalıdır.
Bakım defteri her durumda, bakım servisine, muayene ve deneyler için sorumlu
kişi veya kuruluşlara talep edildiğinde verilmelidir. Bakım için gelen personel
tarafından üç nüsha olarak hazırlanan “bakım raporu”nun bir nüshası bakımı yapan
tarafından saklanmalı, ikinci nüsha bakım yaptırana verilmeli, son kopya ise bakım
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defterine konulmalıdır. Değiştirilen parçalar da bu deftere kaydedilmelidir. Bakım
raporunda bulunması gereken bilgiler şunlardır;
1. Asansörle ilgili genel bilgiler,
2. Statik muayene ve deneyler,
3. Asansör tahrik düzeni,
4. Kumanda tablosu,
5. Durak ve kat kapıları,
6. Gecikme zamanı,
7. Kontrol devresi voltajı,
8. Topraklama,
9. Emniyet düzenleri,
10.Kesiciler ve sınır kesicileri,

11.Tamponlar,
12. Kabin hızı,
13. İşletme deneyi,
14. Aşırı yük deneyi,
15. Durak hizasında durma deneyi,
16. Genel bilgiler,
17. Yağlama,
18. Gözle ve elle muayeneler,
19. Standartlara uymayan kısımlar,
20. Karar,

Bakım Raporu
Bakım raporunda düzenleyenin adı soyadı unvanı ve adresi ile imzası da
bulunmalıdır. Aşağıda sayılan durumlardan birinin olması halinde veya “bakım
raporu”nda arızalı olduğu belirtildiğinde asansör işletmeden çıkartılmalıdır.
1. Fren düzeni uygun değilse,
2. Durak kapısı kilitleri uygun değilse,
3. Motor kumanda ve fren kumanda devreleri güvenlik düzeni harekete geçtiği
anda veya önceden güvenlik düzeni üzerindeki bir anahtar aracılığıyla
açılmıyorsa,
4. Tehlike kapağı uygun değilse,
5. Panjurlu kapılar uygun değilse,
6. Makina dairesi aranan koşulları sağlamıyorsa,
7. Asansör boşluğu uygun değilse,
8. Alt ve üst boşluk uygun değilse,
9. Tamponlar uygun değilse,
10.Asansör normal kabin yükünü kaldırmaya yeterli değilse,
11.Askı halatı uygun değilse veya çalışma süresini aşılmışsa.
4. ASANSÖR BAKIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Asansör firmalarınca Türk Standartlarının ilgili TS 863, TS 1108, TS 1812, TS
2168 ve TS 10922 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve binaya tesis edilmiş her
asansör için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanan “Asansör Yönetmeliği”ne
uygun olarak Belediyeden veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliklerden
“işletme ruhsatı” alınması zorunludur. Bu ruhsat alınırken aranan 4 şartın bir tanesi de
bakım sözleşmesinin varlığının kontrolü”dür.
Hazırlanan bu yönetmeliğe göre, her asansör bakım ve onarım sorumluluğunu
taşıyan bir asansör firmasıyla yazılı bir anlaşma yapmalıdır. Garanti süresi boyunca
bakımı üstlenen firma asansörü yapan firma olmalıdır, daha sonradan başka bir firma
bakımı üstlenebilmektedir. Bakımcı firma, asansör tesisi için yedek parça stoku
bulundurmayı taahhüt etmeli ve değiştireceği parçalar tesisin orijinal malzemelerinden
olmalıdır.
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“Asansör bakım firması, asansöre bakım periyodunu belirtmelidir” hükmü
bulunan yönetmelikte bu bakım aralığı açık olarak belirtilmemesine karşın TS 2168
Standardında “elektrikle çalışan insan ve yük asansörlerinin bakım aralığı en çok 6
aydır” hükmü bulunmaktadır.
Bakım Sözleşmesi
Düzenlenecek “bakım sözleşmesinde” arıza ihbarında bakımcı firmanın müdahale
süresi belirtilmelidir. Ayrıca garanti dışında bakım süresinde parça değiştirilmemesi
halinde arızaların giderilmesinin ücretsiz olduğu; parça değiştirildiğinde parçanın işçilik
ücretiyle birlikte ücrete tabi olacağı yazılmalıdır.
Asansör kullanıcısıyla asansör firmalarınca yapılacak yazılı anlaşmada, bakımcı
firmanın vereceği talimatlara uyulması gereken hususlar belirtilmelidir. Asansörün
özelliğine göre farklılıklar gerektiren hususların bazıları şunlardır;
1. Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında firmanın yazılı
talimatına aynen uyulmalıdır.
2. Asansöre 12 yaşından küçükler tek başına binmeleri önlenmelidir.
3. Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığı kontrol edilmelidir.
4. Yolcuların kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalışmamalıdır.
5. Yolcuların kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına çıkmaya
çalışmamalıdır.
6. Kabin dengeli yüklenmesine dikkat edilmelidir ve yüklerin kaymaması için
gerekli tedbirler alınmalıdır.
7. Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka bir firma ve kişilerin asansöre
müdahale etmesi engellenmelidir.
Yıllık Kontrol
Hazırlanan yönetmelik ile periyodik bakım haricinde, yapının bağlı bulunduğu
Belediyeler veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valiliklerce yılda en az bir
kez her asansörün kontrolünün yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu hususla ilgili olarak
kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan Belediye veya Valilikler yıllık kontrol
için asansörün bakımını yapan firmaya veya dışarıdan bir elektrik ve/veya makina
mühendisine yaptırmaları belirtilmiştir.
Asansörün emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun şekilde çalıştığını,
tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor
verilmelidir. Bu raporun tazmin ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina
yöneticisi ve bakımı yapan firma müştereken sorumludur. Hazırlanan rapor 3 nüsha
olacak, Belediyede veya Valilikte, bakımcı firmada ve kullanıcıda bulunacaktır.

5. ASANSÖRLER VE YANGIN GÜVENLİĞİ
XX. Yüzyılın başlarından itibaren yüksek katlı binalarda (özellikle iş
merkezlerinde) sürekli işlem gören ve depolanan kağıtların ve dekorasyon için yangına
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dayanıksız mobilyaların kullanımıyla modern gökdelenlerde yangın tehditleri artış
göstermiştir. İş saatlerinde yüksek binalardaki kontrol dışı yangınlar itfaiyeciler için
korkulu bir rüya halini almıştır.
Yüksekliği 23 metreden fazla olan binalar “yüksek bina” olarak kabul edilmekte
ve bu yükseklik itfaiye donanımının yerden erişebileceği maksimum yükseklik olarak
değerlendirilmektedir. Bu binalarda kullanılan asansörlerin yangın durumunda
davranışları normal binalardakinden farklı olmak zorundadır. Zira bu asansörler
binalardaki insanların tahliyesi, itfaiye donanımlarının taşınması ve kurtarma işleri için
elverişli olması gereklidir.
Yangın anında ölümcül vakaların % 75’i duman ve gazdan, % 25’i ise diğer
yüksek sıcaklık sebeplerinde olmaktadır. Bu durumda yangın anında tahliye işlemi
önem kazanmaktadır. Bazı yaşlı ve özürlü kişilerin yangın merdivenlerini kullanarak,
zamanında tahliye işlemini gerçekleştirmeleri de önemli bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Asansörlerin Yangında Güvenirliliği
Binalarda çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen yangınlara müdahale etme
durumundaki itfaiyenin karşılaştığı sorunlar binaların yüksekliklerinin artmasıyla
fazlalaşmıştır. En büyük sorun üst katlarda meydana gelen yangına müdahale etmek
için itfaiyecilerin teçhizatlarını taşımak için asansörlerden faydalanmak kaçınılmaz
olmuştur. New York Yangın Teşkilatı yangına müdahale etmek için gerekli olan
teçhizatın yaklaşık 2750 kg olduğunu bildirmiştir. Bu taşıma işinin dışında binanın
tahliyesi de başlı başına bir sorun olmaktadır. 50 katlı bir binanın tahliyesi için 1 saat
gerekmektedir. Bu temel iki sorun güvenilir asansörler ile giderilebilir. Asansörlerin
yangın durumunda emniyetli olmamasının nedenleri şunlardır:
1. İnsanlar kaçmak için hiç gelmeyecek asansörleri bekleyerek zaman
kaybedebilirler.
2. Asansör, yangın katından olabilecek çağrılara yanıt verebilir.
3. Bir panik anında aşırı kalabalık ve tıkanma nedeniyle kapılar kapanmayabilir
ve asansör hareketi durabilir.
4. Yangında anında elektrik kesilerek asansör içinde mahsur kalma durumu
ortaya çıkabilir.
Asansörlerin yangınlarda başarı ile kullanılmaları ve beklenenlere cevap vermesi,
asansörlerin ekspres şekilde sadece istenilen katlarda durması ve asansörlere gelen güç
kaynağının yangından etkilenmemesine bağlıdır.
Asansörlerde Yangından Korunma
Binalarda yangından korunma ve yangın anında uyulması gerekenler hakkında
gerekli standartlarda asansör için gerekenler şunlardır:
1. Asansör hava bacaları basınç altında olmalıdır.
2. Kat kapıları önü her katta basınçlanmış olmalıdır.
3. Asansör kabin içi basınçlanmalıdır.
4. Asansör için gerekli olan havanın giriş yaptığı hava bacası ve lobi dumansız
yerde olmalıdır.
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5.
6.
7.
8.
9.

Bütün asansör lobileri duman dedektörü ile korunmalıdır.
Asansör sistemleri suya dayanıklı olmalıdır.
Bir güç kaybı olduğunda bütün asansörler belirlenen seviyeye dönmelidir.
Bütün asansörler bir acil durum güç jeneratörü donatılmalıdır.
Asansör lobileri başka bir yangın alanından geçmeden yangın merdivenine
veya çıkışa açılmalıdır.
10. Yangın durumunda asansör işletimiyle önceliklere yönelik bir program
geliştirilmelidir.
Asansörlerin Güvenli Olarak Düzenlenmesi
Asansör girişlerine ve makina dairesine yerleştirilen sulama sisteminin uygun
olması ve asansör kullanımını tehdit etmeyecek tarzda olmalıdır. Asansör hava bacaları
basınç altında olmalı ve dumanın makina dairesine dolup asansör kontrol sistemini
çalışmaz kılması önlenmelidir. Yaratılan hava akımı asansör kapılarından asansör
kuyusuna doğru olmalıdır.
Yangın durumunda, merdiveni kullanabilme imkanına sahip olmayan kişiler ve
yangın mahalline gelen itfaiyecilerin, müdahale anında verimli kullanabilecekleri çok
maksatlı asansörlere ihtiyaç vardır. Bu gaye için ancak “yangın mücadele asansörü”
kullanılmalıdır. Binada bulunan ve yangın merdiveniyle tahliye edilmeyenler için
yangın mücadele asansörü ulaşılabilir bir araç olarak görülmelidir. Bu tip asansörler BS
5888 standardının 5. ve 8.ci kısımlarında tarif edilmiştir.
Yüksek binalarda kullanılan bu asansörlerin katlar arasında 1 dakikadan kısa
zamanda çalışması zorunludur. Güvenlik nedeniyle yangın asansörü minimum 8 kişilik
olarak belirlenmelidir. Kabin içinde ilk yardım ekipmanları bulunmalıdır. Kabin içi
parlayıcı yanıcı malzemeler ile kaplı olmamalıdır. Ayrıca asansör özel bir anahtarla
çalıştırılıyor olmalıdır. Kabin ve kat kapıları duman, alevlere ve suya dayanıklı
olmalıdır. Kapıların yalıtımında kullanılan malzemeler 205 °C da özelliklerini
korumalıdır.
Bu asansörlerde bulunan “acil durma düğmesi” yardımıyla yangın söndürme
sırasında ilk çağrılan katta durur ve sonraki çağrıları iptal eder, böylece itfaiye
ekiplerine hataları giderme şansı verilir ve asansör çağrıları kontrol altına alınır.
Asansörlerde kullanılan çağrı düğmeleri de yangın sırasında sıcaklık veya başka
sebeplerden dolayı fonksiyonlarını yitirebilirler. Ayrıca diğer elektrik-elektronik
donanımda aşırı sıcaklık ve basınçlı su nedeniyle fonksiyonlarını yitirmeyecek tarzda
olmalıdır.
Yangın mücadele asansörlerinin bulunduğu yerden yangının katlardan birbirine
sıçraması önlenmelidir. Bu asansörler haricinde tüm asansörlerin ana girişe yönlenmiş
olması ve orda kapıları açık şekilde beklemeleri ve geçici olarak hizmet dışı olmaları
sağlanmalıdır. Asansörden acil durumda 30 dakikalık sürekli bir hizmet beklenir. Bu da
ancak makina dairesinde yeterli bir elektrik kaynağının yaratılması ile mümkündür.
Makina dairesi uygun tarzda yangın riskinden korunmalı ve özellikle yangın
söndürmede kullanılan sudan uzak bulunmalıdır. Makina dairesinde yanıcı özelliği
olmayan malzemeler kullanımadır. Plastikler kolay tahrip ve deforme olacağından
tercih edilmemelidir.
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Tavanlarda bulunan su püskürtme sistemlerinin çalışmasıyla asansörlerin devre
dışı kaldığı gözlenmiştir. Bunu gidermenin yolu ise su püskürtme sistemlerinin
asansörlerden uzak yerlere yerleştirilmesidir.
Su püskürtücüleri ve itfaiyecilerden gelen sular, asansöre bağlı elektrik
sistemlerine etki ederek asansörün doğru çalışmasını engelleyerek, kuyu içindeki
yapılara zarar verebilir. Su asansör boşluğuna, makina dairesine veya ilgili elektrik
donanımına ve güç kaynağına ulaştığında asansör devre dışı kalacaktır. Bu bölümleri su
sızmalarını önlemek için önce asansör ve elektrik tasarımlarının uygun yapılması
gerekir, ayrıca asansör tabanı için su tahliye kanalları ve kat kapıları için yeterli eğimler
verilmelidir. Makina dairesine ve asansör boşluğuna su fıskiyesi yerleştirilmemelidir.
Asansörlerde Basınçlama
Asansör tahliye işini yapabilmesi için uygun şekilde temiz hava basılması gerekir.
Dumanın lobi ve asansör kabinine sızmasını önlemek için hava basma lobi bölümünde
yapılmalıdır. Yangın anında meydana gelen duman kontrol altına alınması ve asansör
çalışmasını etkilememesi temel hedeftir. Bunu için binada bulunan doğal havalandırma
yeterli olmadığında baş vurulan yöntem ise basınçlama yöntemidir. Boşluktaki fanlara
giden elektrik kesildiğinde makina dairesindeki bir kanaldan doğal havalandırma
sürmelidir. Makina dairesinin ayrıca havalandırma imkanı mevcut olmalıdır.
Basınçlama yönteminde mekanik olarak hava akımı yaratılmakta ve yangında
başarılı sonuçlar alınmaktadır. Basınç merdivenlerde ve asansörlerde elde edilebilir. Bu
işleme girişte elde edilecek ilave basınç eklenecek olursa etkisi daha da artar. Basınç
altındaki asansörde yangın olursa, bu basıncın dumanı uzaklaştırmasına bağlı olarak
asansör temiz bir rotada çalışmasını sürdürecektir.
Çok maksatlı olan yangın mücadele asansörleri grupta bulunan diğer asansörler
ile aynı boşluğu paylaşabilir. Ancak bu durumda basınçlama için gerekli donanım
artmakta ve maliyet yükselmektedir. Bunu gidermek ve basınçlanacak hacmi küçük
parçalara ayırmak için asansör boşluğunu ayıran bir ayırıcı bölme ilave edilebilir. Bu
bölme en az 2 adet hızlı asansörü aynı boşlukta barındırıp, bu asansörlerin çalışmasında
oluşan hava akımı için iki yanında yeterli pay bırakılarak normal ve ters etkili baca
tertibatı bulunmalıdır. Asansör kuyusunun üstünde asansör boşluğuna hava
gidebilmesini sağlayan havalandırma deliği ve bir duman tahliye deliği öngörülmelidir.
Standartlarda Yangından Korunma
Yangına karşı korunmada uyulması istenen kurallar ülkelere göre değişiklik
göstermekle birlikte standartlara geçmiş ortak kurallar geliştirilmiştir. Asansörlerin
çalışması kumanda panoları bulunan makina dairesinde sıcaklığın 40 °C, bulunmayan
makina dairesinde 70 °C aşması halinde belirsiz olduğu, duman dedektörlerinin asansör
kumanda sistemine dahil edilmemesi gerektiği belirtilir. Çok maksatlı asansör
haricindeki asansörler yangın sırasında tahliye amacıyla kullanılmamalıdır. Ayrıca
yangın ihbarı alındığında yangın katında bulunan asansör kapıları otomatik olarak
kapanmalı ve bu katlarla ilgili çağrı kayıtları silinmeli ve çağrı düğmeleri devre dışı
bırakılmalıdır.
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İtfaiyenin kullanmasına ayrılmış asansörlerin kabin alanı en az 1.4 m2, beyan
yükü en az 630 kg , asansör hızının ise tüm seyir mesafesini kat etmek için geçen
sürenin 60 saniyeyi aşmayacağı bir düzeyde ve kabin giriş açıklığının en az 0.8 m
olması gereklidir.
Asansör kuyusunda su püskürtücü ve buna benzer cihatların kullanılması
yasaklanmıştır. Kuyular alev almaz malzemeden olmalı ve yerel yönetmeliklerde
belirtilen yangına dayanıklılık özelliklerine sahip olmalıdır. Asansörlerle ilgili olmayan
hacimlerden gelen kirli havanın makina dairesine tahliye edilmesi önlenmelidir.
Asansörün çalışır halde bulunması için tüm hacmin yüksek basınç altında tutulması
gereklidir.
Asansörlerin yangın durumunda kullanılmaları çok büyük riskler taşımaktadır. Bu
riskler, asansör kabinin ve kuyusunun dumanla dolması, yüksek sıcaklık nedeniyle bazı
parçaların işlevini yerine getirememesi, dolayısıyla asansörün çalışamaması, elektrik
güç kaynağının kesilmesi ve panik halinde asansörlere yığılma olması olarak
özetlenebilir. Bu risklerin yanında özellikle yüksek binalarda çıkan yangınlarda, üst
katlardaki insanları kurtarmanı nen güvenilir yolu asansörlerin kullanılmasıdır. Bu
yüzden asansörlerin yangınlarda kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Herhangi bir yangın durumu için binanın fıskiye sistemiyle donatılması, duman
dedektörleriyle korunması, asansör sisteminin suya dayanıklı olması ve acil durum güç
jeneratörü bulunması, kuyu ve makina dairesinin havalandırılması daha yüksek koruma
temin eder. Özel durumlarda kullanılmak için dizayn edilen asansörler, yalnız
tasarlanan amaç için kullanılmamalı, zaman zaman başka işlerde kullanılarak çalışır
halde olması sağlanmalı ve bakımları yapılmalıdır. Böylece yangın anında sorunsuz
çalışması temin edilir.
Yüksek katlı binalarda yangına karşı, çok maksatlı yangın mücadele asansörleri
tesis edilmeli, lobilerin bölmelere ayrılması, lobilerden merdivenlere doğru tecrit
edilmiş geçitlerin inşası, lobi ve asansör boşluğuna hava basacak bir tertibatın
yerleştirilmesi, güvenli bir yedek jeneratör ve asansör ekipmanlarında yangında
çalışabilecek şekilde değişiklikler yapılması gereklidir.
Binanın konumu ve durumu itibariyle yangın anında uyulacak hükümler önceden
tespit edilmeli ve gerekli teçhizatın donatılması ve bakımı düzenli sağlanmalıdır. Bu
özelliklere sahip çok maksatlı bir yangın mücadele asansörünün maliyeti diğerlerine
göre yüksek olmakla birlikte yüksek katlı iş merkezlerinde yangın anında oynadıkları
önemli rol gereği tesis edilmeleri kaçınılmaz hal almıştır. Ancak tüm asansörlerin bu
özellikte olmalarını beklemek gereksizdir.
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ASANSÖR HİZMETE ALMA TEKNİK İNCELEMESİ
I. Genel Bilgiler
Asansör firması:
Kontrol Tarihi :
/
/
Mal sahibi :
Tesisin adresi
:
Asansör tipi
:
Makina dairesine giriş :
Beyan yükü
:
kişilik (
kg)
Beyan hızı :
m/s
m/s
Durak sayısı
:
Kabin ağırlığı
:
kg
Karşı ağırlık
:
kg (pik ağırlık)
II. Teknik Detaylar
EVET
HAYIR
Kuyu üst boşluğu emniyet hacmi =
x
x
=
m3
Kuyu alt boşluğu emniyet hacmi =
x
x
=
m3
Makina dairesinde aydınlatma (200 lüx)
Geçiş yolu ve kapılar en az 1.8 m
Havalandırma delikleri uygun
Merdiven ve tutamaklar var
Makina dairesinin (kapısı / kapağı) var
Makina dairesi kapısı/kapağı kilitli
Askı halatı bağlantıları uygun
Dengeleme halatı var
Askı halatlarının çapı (en az 8 mm)
d=
mm
Askı halatı sayısı
n=
adet
Tahrik kasnağı ölçüleri (D ≥ 40 d)
α=
°
D=
mm
Sınır emniyet kesicileri uygun
Hız regülatörü uygun çalışıyor
Hız regülatörü halat çapı (en az 6 mm)
d=
mm
Kasnak ölçüleri (D ≥ 30 d)
D=
mm
Kılavuz rayların binaya bağlantıları uygun
Kabin Ray boyutları =
x
x
x
mm
Karşı ağırlık Ray boyutları =
x
x
x
mm
Kabin Tamponu var
Karşı ağırlık Tamponu var
Elektrik motoru markası
Motor gücü
kW
HP
Fren tertibatı uygun
Elektrik emniyet tertibatı uygun
Kabin giriş boyutları =
x
x
x
mm
Kabin aydınlatması (en az 50 lüx)
Kabin kapısının kuyu duvarı ile arası en az 35 mm
Kapalı kabin - durak kapısı arası en az 12 cm
Durak kapılarının serbest yüksekliği en az 2 m
Durak kapılarının kilitlenmesi uygun
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III. Elektrik Şematik Diyagramları
Güç devreleri şemaları var
Emniyet devreleri şemaları var
IV. Tip Muayenesi Gereken Parçaları İçin Belgeler
Durak kapısı kilitleme tertibatı için var
Durak kapıları için var
Hız regülatörü için var
Güvenlik tertibatı için var
Tamponlar için var
V. Yapılacak Muayene ve Deneylerin Neticeleri
Ön muayenede görülen belgelerle tesisin mukayesesi var
TSE belgesi var
Tahrik yeteneği boş kabin yukarı çıkarken var
Tahrik yeteneği 1.25 katı yüklü kabin aşağı inerken var
Karşı ağırlık tamponda iken, kabin yukarı çıkıyor
Alarm tertibatı çalışıyor
Durdurma düğmesi çalışıyor
İmdat butonu SARI renkte
DUR durdurma butonu KIRMIZI renkte
İnsan sayısı görünür bir yerde yazılı
Kabinde kullanma talimatı var
Makina dairesini belirtir ikaz levhası var
Makina dairesi kapağında "DÜŞME TEHLİKESİ" ikazı var
Kabin hareket yönü göstergesi var
Kat numaraları var
İmalatçı firmanın adı var
İmalat seri numarası var
VI. Diğer Bilgiler
Proje hazırlanırken TS esas alınmış
Projeler Elektrik ve Makina mühendisi onaylı
Avan ve tatbikat projeleri var
Yerleştirme planı var
Makina dairesi vaziyet planı var
Kullanma talimatı var
Uygunluk raporu var
İşletme ruhsatı var
Bakım sözleşmesi var
Asansör aksamları için TSE/TSEK Belgeleri, STB Garanti
Belgesi, İmalat Belgesi var
Asansör Firması için Büro Tescil Belgesi, Serbest
Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi var
İlave görülenler :
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