
ASANSÖRLER iÇiN
AB TiP iNCELEMESi SERTiFiKASI

EU Type Examination Certificate For Lifts

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek lv-B `ye (Modül 8) göre
2014/33/EU  Lift  Directive Annex  Ek  lv-B  'ye  (Module  8)  has  been  taken  as  reference for

these processes.

Sertifika No
Certificate  No

Asansör Monte Eden
ınstaller

Asansör Monte Edenin Adresi
lnstaller  Address

Ürün
Product

Uyumlaştırılmış Standart/Standartlar

Harmonized Standard/ Standards

lncelenen Asansörün Tipi
T\;np  r`f Fle\/atr`r Fyaminfirl

Sertifika Dayanağı
Basjs  of Certificate

:  AB-21-0020-00

:  UYGAR ASANSÖR SAN. VE TiC.  LTD. ŞTi.

:  ALCI  OSB  MAH.  2020.  CAD.  NO:  11  SiNCAN  -ANKARA

:  Elektrikli  ,  Tahrik  Kasnaklı  Asansörler

:  TS  EN  81-20  Ekim  2014,  Asansörler-Yapım  ve  Montaj  için

güvenlik kuralları -insan  ve yük taşıma amaçlı  asansörler -
Bölüm  20:  insan ve yük asansörleri

:  UYGAR.200-800 / RAPORDA BELiRTiLMiŞTiR.

:   27   0267   TR  AS   R   07   00   numaralı AB tip  inceleme raporu

Bu  AB Tjp  incelemesı  2014/33/AB Asansör  Yönetmeljği  Ek  1  Temel  Sağlik Ve  Güvenlik  Gereksinimlerine  tam  uyumlu  asansörler ıçin

gerçekleştirilmiştir.   Bu   sertifikanın   ayrılmaz   parçası   olan   muayene   raporu   21    0267   TR   AS   R   01    00      inceleme   bulgularını   ve
onaylanan    tip   tanımlamasını    içerir.    Sertifikanm    geçerliliği,    muayene    raporuFda    b€lirtiTen   -döküm-anlarm    geçerliliğine    bağlıdır.
Belgelendirilen   ürünler   ile   ilgili   standartlarda   düzeltme   yapılması,   yeni   bir  standart  yayınlanması   veya   teknik  dosyada   yapılacak
değişiklik  durumlarında,  sertifikanın  uygulanabilirliğinin  kontrolü  gereklidir.  Teknik dokümantasyonun  ilgili  parçalarının  listesi  muayene
raporunda  verilmiştir.   Bu  AB  sertifikası   D,   E  veya   F  modüllerinden   biri  olmaksızm   CE   işareti  ve  2513   onaylanmış   kuruluş  tanıtıcı
numarasım,  sertifikada  belirtilen  ürünlere  iliştirmek  için  yeterli  değildir.

( € 2513
Thls  `EU  Type  Exemınatlon  was  performed  on  the  lift  wlıiclı  ls  fully  compliant with  2014133/EU  Lift  Directıve Annex  ı  Essantial  Healtlı
And  Safety  Requirements.  The  lnspection  report  no  21   0267   TR  AS   R   01   00  which  ls  an  integral  part  of this  certiflcate,  includes
inspection  results  and  the  approved  type definitons.  The validity of the  certlficate depends  on the validity of the documents  mentioned
in   the   examination   report    in   case   of  a   revision   in   standards   relatad  to  certified   products   or  publication   of  a   new  standard   or
amendment   in  the  technical  file,   the   applicability  of  the   certificate  shall   be  controlled.  The   list  of  related   parts   of  the  technical
documentation  is  lncluded  in the  inspection  repori. Without one  of the modules D,  E  or F this  EU  certıficate  is  not sufficient {o affix CE
mark and  Notıfied  Body ldentificatıon  number 2513 to the  products  mentıoned  in the certificate.

Yayın Tarihi              :   22.03.2021
lssue Date

çerlilikTarihi      :   21.03.2026


