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İşin Tanımı TOPLAM 
Makine dairesi erişim yolu aydınlatmasının yapılması 24 

Makine dairesi kapı kilidi değişimi, kapı açılma yönünün değiştirilmesi 24 

Acil Durum Kilit  Açma anahtarı ve Kurtarma talimatlarının oluşturulması ilgili yerlere 
asılması 

24 

Makine ve makara dairesi çalışma alanlarında yeterli aydınlatmanın sağlanması 24 

Makine /makara dairesi zeminin kaymaz malzeden yapılması 24 

Makine dairesi taşıyıcı kancasının yapılması ve  kapasite etiketinin koyulması 24 

Makine dairesi işletme ve bakım talimatlarının oluşturulup ilgili yerlere asılmasının 
sağlanması 

24 

Makine platformu üzerindeki halat ve kablo deliklerinde malzeme düşmesine karşı 
korumaların yapılması 

24 

Makine platformuna çıkış merdiveni korkuluğunun uygun hale getirilmesi 24 

Volan yön işaretlemesinin yapılması 24 

Kabinin katta olduğunu gösterir işaretlemenin veya sinyalizasyonun yapılması 24 

Tahrik kasnağı kanallarının onarımı/değişimi yapılması 24 

Tahrik kasnağı halat atma piminin yapılması 24 

Asansör makine/motor durdurma butonunun yapılması 24 

panosu kilitlenebilir ana şalter yapılması ve gerekli tadilatın yapılması 24 

Elektrik panosu içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılması 24 

Makine dairesi vavyen kuyu aydınlatma anahtarının yapılması 24 

Kabin ve kuyu aydınlatma ve prizi sigortalarının yapılması 24 

Ana besleme panosu kablo bağlantılarının uygun hale getirilmesi 24 

Tüm sistemin kaçak akıma karşı koruma rölelerinin yapılması 24 

Asansörlerdeki eksik tüm topraklamaların yapılması 24 

Kumanda panosu kablo bağlantılarının dokunmaya karşı IP2X seviyesinde koruma 
yapılması 

24 

Emniyet devresi devre şemasının yapılması 24 

Kumanda panosu devre şemasının oluşturulması, klemens ve kompenant rumuzlarının 
yapılması 

24 

Hız regülatörü topraklamasının yapılması, hız regülatörü emniyet switcinin çalışır hale 
getirilmesi, hız regülatörü kasnak korumasının yapılması 

24 

Makine dairesi temizliğinin yapılması 24 



Kabin üstü bakım kumandasına topraaklı priz yapılması, revizyon ve yön butonlarına 
koruma yapılması 

24 

Kabin üzeri korkuluk ika etiketi yapılması 24 

Kabin üstü mevcut korkuluk topukluğunun uygun hale getirilmesi 24 

Halatlarda tellenme ve aşınmaların giderilmesi/yenilenmesi. Klemens yönlerinin ve 
sayılarının uygun hale getirilmesi 

24 

Halat gerginlik ayarlarının uygun hale getirilmesi. Karşı ağırlık blokları sabitleme 
aparatlarının uygun hale getirilmesi. 

24 

Kabin üstünde gerekli işaretlemerin ve etiketlemelerin yapılması 24 

Kuyu dibi durdurma butonuna kapıdan erişimin uygun ve çalışır hale getirilmesi 24 

Kuyu dibi aydınlatma anahtarlarının çalışır hale getirilmesi. Kuyu aydınlatma 
armatürleri başlangıç/bitiş mesafelerinin uygun hale getirilmesi. Buradaki 
aydınlatmaların iyileştirilmesi. 

24 

Kabinde aşağı yönde etkili olan fren tertibatının çalışır hale getirilmesi 24 

Kabinde yukarı yönde etkili olan fren tertibatının çalışır hale getirilmesi 24 

Regülatör halatı gerginliğinin uygun hale getirilmesi. Regülatör halatı gergi makarası 
ağırlığının uygun hale getirilmesi.  

24 

Regülatör halatı gergi makarası emniyet kontağının kararlı ve çalışır  hale getirilmesi 24 

Karşı ağırlık seperatörü boyutlarının uygun hale getirilmesi 24 

Regülatör alt gergi kasnağında üst korumanın uygun hale getirilmesi 24 

Kat kapısı eşiği altında kapı etek sacının konulması 24 

Kat kapısı eşiği altında kabin etek sacının konulması 24 

Kuyu dibi alarm tertibatının yapılması 24 

Kuyu dibinde gerekli işaretlemeler ve etiketlemelerin yapılması 24 

Kuyu dibi prizi topraklamasının yapılması 24 

Kuyu dibi temizliğinin yapılması 24 

Asansör kabini işletme talimatının oluşturulması. Asansör girişine işletme talimatının 
asılması 

24 

Kapı topraklamasının yapılması 24 

Kabin eşiği ile durak kapısı eşiği arasındaki açıklığın uygun hale getirilmesi 24 

Durak kapıları kilit açma mekanizmalarının çalışır hale getirilmesi. Kilit açma anahtarı 
kullanma talimatının oluşturulması 

24 

Kabin içerisine beyan yükü, imal yılı, firma iletişim bilgilerinin asılması 24 

Kabindeki kapı açma butonunun çalışır hale getirilmesi 24 

Kabin aydınlatmalarının min. 50 lükse çıkarılması 24 

Kabin acil aydınlatmasının elektrik kesintilerinde çalışır hale getirilmesi 24 

Kabindeki alarm sisteminin elektrik kesintisinde çalışır hale getirilmesi 24 

Kabin ile makine dairesi arasında haberleşme sisteminin kurulması 24 

Kabinde aşırı yük sisteminin kurulması 24 

TSE TARAFINDAN YAPILAN İNÇELEMEDE GÖRÜLEN EKSİKLERİN GİDERİLEREK 
24 ADET C5-1 ASANSÖRÜN YEŞİL ETİKETLERİN ALINMASI  

280.000 

TOPLAM       280.000 

KDV       50.400 

GTOPLAM       330.400 

 
MİLLET MH 8.OVA SK N:22 YILDIRIM BURSA  TEL 
:0224 271 09 41-533 423 23 54         

NOT:          

Ödeme      ::%40 NAKİT KALAN  5 EŞİT TAKSİT         
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