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SAĞLIK BAKAI\ILIĞI

Agn İl SığlıkMüdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

AsAıtsÖR u (oNİKİ) AYLIK
PERYODİK BAKIM_ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ GARÇA HARİÇ)

1_ GENELÖZE,LLİKI,ER

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu teknik şartıame, Diyadin İlçe Devlet Hastanesine hizrıet veren, aşağıda özellikleri belirtilen 4
(dört) adet asansöriin; södeşme siiresince. yılda 12 (oniki) kez olmak üzere aylık bakım-
onarımıru. giiniin 24 (_virmi dört) saatinde hastane hizırıetlerini aksatrıa}ıacak sekilde arıza
glderimini kapsamaktadır. Yfülenici firmanın sorumluluğu, asansör makine dairesi içerisinde
bulunan eleknik kuwet tablosu dalıilolmak iDere makine dairesinde bulunan kumanda panolan,
kontol tlniteleri, motorlar, halatlar, her tiirlü asansörle ilgili eleknik ve mekanik aksamlar,
asansör kuyulan, kuyu aydınlatrıaları, kabinler ve kabin içleri, asansör kapılan ve ek parçalarını
ihtiva eder.

1.1.1.Cihazların Listesi ı

1.2. İstekliler

l.2.l.Teklif verecek istekliler; şarfiıameye konu olan asansörlerin kendisinden beklenen ttim
fonksiyonlannı madde 1.3'te belirtilen yönetrrıeklik ve standıirtlara göre yerine getirmesini ve
emniyetli çalışmasınr temin etrıekle yfütimlüdtir.
1.2.2.Asansörlere sözleşme tarihinden itibaren 1 @ir) yıl boyunca, ayda 1 (bir) defa bakım
hizmeti ve günün 24 §irmidört) saatinde oluşabilecek anzalann giderilmesi hizmeti
sunulur.
l.2.3.Teklif verecek istekliler, Ilizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesi ile yetki
aldıS fiımanın llizmet Yeterlilik Belgesini (TS 12255) teklif mektubu ile birlikte teslim
etrıelidir. (Belgelerin geçerlilik siiresi sözleşme dönemini kapsayacaktır.)
l.2.4.Teklif verecek istekli servis teknik sorumlusunun, makine veya elektrik veya elektrik-
elektronik veya mekatronik alanlarında mtihendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun
olmasr gerekir. Teknik servis sorumlusunun diploma aslı veya idarece onaylanmrş örneği teklif
mektubu ile birlikte teslim edilmelidir.
l.2.S.Teklif verecek istekli, bakrm_onarrmda çalışacak teknik personellerinin isim listesi,
yeterlilik belgeleri ( a.) İki yıllık meslek yiiksekokullarının makine, elektrik, elektronik,
mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler böliimlerinden mezıın
olanlar veya, b.) Endüstri meslek liselerinin asansör, elekffik, elektronik, makine veya
mekatonik böltimlerinden meaın olanlar için diploma aslı vey6 idarece onaylanmıs örneği. c.)

İlgli Uolümlerden meaın olmamaları hdlinde görev ve sorumluluklarına göre yaşal_uşlallk:g
kalfalık beleesi.) ve resmi kurumlardan ya da asansör üretici veya montaj fiımısrndan
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asansör bakım-onanm konusunda eğitim aldıklanna dair eğitim sertiiikalannr teklif
mektubu ile birlikte teslim etmelidir.
1.2.6.Yiiklenici bu işte sigortasız eleman kesinlikle çalıştırmayacak olup, sigortasız işçi
çalıştnlması durumunda İdarenin SGK'ya şikiyet etme ve sözleşmeyi feshetme v.s. gibi mevzuat
hilktimleri saklıdır.
1.2.7.Başartrıamenin uygulanmasrnda 4734 sayı|ıKamu İhde Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözteşmeleri Kanunu ile Hinıet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokiimanrnr oluşturan
belgelerde yer alan tanrmlar geçerlidir.

l.3.Uygulanacak Kanun ve Yönetmelikler

1.3.1.Asansörlerin bakım onanmlan yapılırken aşağıda belirtilen kanun ve yönetrıelikler ile
standartların ytiriirliikte olan son yayınlanna uyulacaktır.

1.3.1.1.633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri,
1.3.1.2.4077 Sayılı Ttiketicinin Korunması Hakkında Kanun,
1.3.|.3.95 l l 6/AT Asansör Yönefrrıeliği,
1.3.1.4. Asansör İşletrıe. Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetrrıeliği,
1.3.1.5. 98137 l AT Makine Emniyeti Yönetrrıeliği
1.3.1.6.ElekEik İç Tesisleri Yönetrıeliği,
1.3.1.7.Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği,
1.3.1.8.TS EN 13015+41 Asansör ve Yiirüyen Merdiven Bakımı-Bakım Talimatları İçin Kurallar.

1.4. Peryodik Balom/Onarım Gün ve Saatleri

1.4.1.Peryodik ve koruyucu bakımlar, hastane idaresinin ilgili birimi ve ytiklenici firma teknik
sorumlusu tarafindan hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih giin ve saatlerde
yapılacaktır.
1.4.2.Ytiklenici, peryodik bakım için yapılacak işleri düa önceden belireyerek idareye yazıIı
olarak bildirecektir.

1.5. Seruis Hizmetleri

1.5.1.Asansöriin periyodik bahm ve onarımlar madde 1.3'de belirtilen kanunlara ve
yönetrıeliklere ve standartlara uyguıı olarak yapılacaktır.
1.5.2.Asansörlerin periyodik bakımlan ytiklenici teknik servis sorumlusu (ilgili miihendis)
nezaretinde yapılacaktır.
l.S.3.Servis hizııetleri, hastane mühendisleri, teknik işlerden sorumlu müdiir yardrmıcısı veya
hastanenin sorumlu baş teknisyenine yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili kişi gözetiminde
yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetiminde olmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
1.5.4.Bakım başlamadan önce durak kapılarına, makine dairesi kapısına ve merdiven başlangıç ve
sonlanna " Dikkat Balıım Yıpılıyor " ibaresi asılacaktır.
1.5.5.Bakımı yapılan cihaz|ar|a ile ilgili 3 (üç) nüshılı firmaya ait servis formu diizenlenip bu
formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası ytiklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatııra ile
birlikte verilecektir.
1.5.6.Servis formu niishalarında firma kaşesi, firma teknik servis sorumlusunun İmzası, hastane

teknik birim yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kişisinin imzaları olacaktır.
l.S.7.Yapılan kontrol ve onarım işlemleri tiim asansörler için hazırlanan takip kartlarına
işlenecektir. Her asansör için ytiklenici tarafindan Seyir Defteri futulacaktır.
1.5.8.Periyodik bakm dışında yüklenici adresine, hıstane idare birimince yazılı veya
telefonla bildirilen anzalar için yüklenici aflza haberini aldıktan §onra en geç 12 (oniki)
saat içinde müdahale edecektir. 
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1.5.9.İdare; sistemlerin arızalanması halinde, ar:zayı yiiklenicinin bildirdiği telefon ve faı<

nrımarı§ına g:Lintin 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtlan esas
alınacaktır. Firma bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarınr hastane idaresine
bildirecektir.
1.6.0.Ytiklenici, belirtilen stire zarfinda anzıya müda}ıale ernediği taktirde hastanece fufulacak
rapor içeriğini kabullenmiş sayılır.
1.6.|.Arız-a durumlannda ytiklenici mesai saatleri dışında da çalışmayı kabul edecektir. Aync4
ytiklenici iş saatleri dışında veya tatil giinlerinde çalıştığında (bayramda ve resmi tatil gtinleri de
datıil.) veyaawa bakımı nedeniyle tatil gtinleri ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında
her ne durumda olursa olsun ek ücret ve teknisyen seyatıat masraflarını v.b. giderleri talep
etrıeyecektir.
1.6.2.Servis hizırıetleri sonunda. asansörlerin calışma performanslan test edilecek ve çalışır
vazi}rette teslim edilecektir
1.6.3.Asansör tizerinde (gözilkilr şekilde) yiiklenici firmanrn adres ve telefon bilgilerini içeren
levhalar olmalıdır.
1.6.4.Firma cihazların elektrik güvenlik testlerini her bakımda yapmalıdır.

1.7. İş Güvenliği

1.7.1.Çalıştınlacak büttln firma elemanlannın iş sağlığı güvenliği ve can güvenliği, gerek iş
matıallinde ve gerekse ulaşım esnasında firmaya aittir. Firma, btinyesinde çalıştndığı personelin
sosyal .güvenlik sigortalannı yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir.
Firma iş matıallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

2- cBzAJırÜrüııry,rcn

2.l.Södeşmenin devam ettiği müddet içerisinde asansörlerin işletrıesi ve bakrm işlerinde
doğacak bütiln teknik sorumluluk ytikleniciye ait olacaktır. Bakım noksanlığından ve işleürıe
yetersizliğinden kaynaklanan ve çıkabilecek bütiln arızalara ytiklenici adresine hastane idare
birimince yaa|ı veya telefoııLa arıza bildirilecektir. Ytiklenici arıza haberini a]dıktan sonra derhal
müdahale edecektir. Müdatıaleye geç kalındığı takdirde her arızaya günlük (takvim gtlntl) ihale
bedelinin % 0,005'i oranında ceza kesilecektir.
2.2.İşin yapffiıı sırasında hastanede meydana gelebilecek ttim yıpranma ve kınlmalar yiiklenici
tarafindan giderilecektir. Oluşacak herhangi bir hasarın tespitinde işletme kaybıda diki<ate

alınacaktır.
2.3.Yilklenici firma elemanlarının kamu malına verdikleri zzırar, piyasa rayici (fiyat takdirini
hastane idaresi yapacaktır) tizerinden firma tarafindan ödenmek zorundadır.
2.S.Asansörlerde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir anza veya
diğer nedenlerden dolayı personel, hasta veya hasta yal«nlannın |<azı geçimesi,
yaralanması, ölümü v.b. mağduriyetlerinin oluşmısı durumunda yüklenici kusursuz
sorumludur.
2.6.Balrım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş l<azalın ile bu kişilerin üçüncü
kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici
kusursuz sorumludur.

3- DİĞER ŞARTLAR

3.l.Meydana gelen yada gelişebilecek her türlü 
^rızı 

veya yapılınası planlanan bakım ve
onanmlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek mılzemeler idareye bildirilecek ve malzeme
var§a depodan kullanılacal«, mevcut değil ise İdare, İhale Kanunu Yönetmeliği hükümleri
dahilinde diğer finnalardan teklif usulu ile temin etmekte serbesttiıı, Yüklenici bu husuta
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itirazda bulunamız. Temin edilen parçalann montajı yüklenici tarafından ücretsiz
yapılacakhr. İdare, söz konusu istenen malzemeleri yüklenicinin teklif edeceği malzeme
iiyatını uygun gördüğü durumlarda ücreti mukabilinde yükleniciden temin etmekte
serbesttir.
3.2.Yüklenici tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için işçilik nakliye ve
montaj yüklenici tarafindan ücretsiz gerçekleştirilir. Asansörlerin markı ve modellerine
uygun orijinal yedek parça kullanılacakhr,
3.3.Yiklenici tarafından temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar kullanım hatalan
haricinde yüklenici tarafından en az 1 (bir) yıltık garanti altında olacaktır. Garanti süresi
dolmadan bozulan yedek parçaların temin edilmesi ye değiştirilmesi yüklenici
sorumluluğundadııı, Bunun için ücret talep edilmeyecektir.
3.4.Yiiklenici yaptığı bakım ve onanm esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi,
standartlara uygunsuzluğu, kullanrcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her tiirlü zaıar ve
ziyandan doğrudan sorumludur.
3.5.Arva,ytiklenici tarafindan temin edilecek parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye
yaa|ı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonr4 parçanın il ici temininde 12 (on iki) saat:

il dışı temininde ise 48 Ckırksekiz) saat içinde tiim asarısörler güvenli çalışır hale getiriliı.
3.6.Yedek parçıııun yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedtirlerin gereklerine göre ve azanrıi I
(bir) av içinde temin edilir ve tiim asansörler güvenli çalışır hale getirilir.
3.7.Yüklenici, asınsörlerin üruıı ve balamında idarenin haberi olmadan onayınr almadan
herhangi bir parçı veya malzemeyi değiştiremez.
3.8.Periyodik bakım ve oııartm, paıça değişimi, anzaıun giderilmesi, vs. sırasında veya
sonrasrnda, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve
aksamlardaki her ttirlü iş ve işlemler (sökiim, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma,

malzemenin malıallinden başka bir yere götiiriilmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin
belirİeyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yiiklenici firma tarafindan ücretsiz olaıak
yapılır.
3.9.Yiiklenici bakım ve anzalara müdaİıale sırasında aşmııuş, yıpranmlş veya arıza|anmış olan
parçaları İdareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken paıçıınrn İdarenin onayı alındıktan

W yerinden sökümesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafindan ücretsiz yapılır.
3.l0.Ytiklenici önce değişimin gerekliliği ile ilgili teknik raponınu; parça değişimi yapıldıktaıı
sonrada değişim yapıldığına dair oluşturulan teknik servis ıtıponınu konu ile ilgili başteknisyene
yada görevli hastane mtihendislerine imzalatacaktır.
3.11.Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknİk ekipten herhangi
birine(başteknisyen, elektrik elektronik mühendisi, nakina mühendisi, teknİk işlerden
sorumlu müdür yardımcısı) teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane

başteknisyeni tarafından alınacaktın Ambalajı açık ve kullanılmış parça değ§imi tespit
edildiğinde parçı parası ödenmeyeceği gıbi o ay ki balıım ücretİ de' fİrmaya
ödenneyecektin X'irma bu hususu peşinen kabul etmiş oluıı,
3.D. İşin yaplmı sırasında veya ptanlı bakım çalışmalanndan önce asansörlerde bır arız-a

meydana gelmesi durumunda bu şarEıamenin 1.5.3. maddesinde belirtilen yetkililere anında bilgi
verilecek, aksi halde yapılan müdehalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacaktır.
3.B.İdare bakım ve onanm sırasında firma teknik elemanlannın sözleşme kapsamındaki sisteme

girme yetkisi verecek ve çalışma salıası sağlayacaktır.
İ.u.ytıtl.nici bakımmı yapnuş olduğu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, yönetnelik ve

teknik şartrıameler çerçevesinde üstlenir.
3.l5.Sözleşme uhdesinde kalan iirma bakım sözleşmesinin yürürlüğe girdiğ tarihten
itibaren 20 (yirmi) gün içerİsinde şartnemeye konu olan tüm asansör sistemlerİnİn genel

kontrolünü emniyet tedbirleri ve kullanım standartlan balırmrndan yapar. Bu durumlarla
ilgili oluşturacağı teknik raporu İdareye tesHm edecektin Bu işlemden dolayr yüklenicİ
iirma herhangi bir bedel tılep etmeyecektir.
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3.16.Ytlklenici, sistemlerin bakımınrn yapılmasl esnasında ileriye döniik alrnması gereken
tedbirleri bakım futanağına yazarak inıza ahtına alacak ve teknik işlerden sorumlu idare
yetkililerine bildirecektir.
3.l7.Servis için gelen personel mutlak surette yiiklenici elemanı olduğunu belirten firma
kimliğini taşıyacaktır. Ytiklenici bakım dalıa önceden ibraz ettiği personel listesini hastanede
bulunan teknik işlerden sorumlu ekibe verecektir. Bu listede ismi bulunmayan personelin
sistemlere müdatıale etrresine kesinlikle müsade edilmeyecek ve bundan kaynaklanan gecikıııeler
için ilgili cezai müeyyideler işletilecektir.
3.18.Gerek periyodik bakım, gerekse herhangi bit arızaya müdalıale sonrasında cihazın mevcut
işlevlerinde zayıflarrıao işlevlerin ortadan kall«rıası veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla
karşı karşıya kalırursa bu durum yiiklenici firma sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep
edilmeden ivedi olarak dtizeltilecektir.
3.l9.Ytiklenici firm4 södeşmenin bitim tarihinden 15 (on beş) gtin önce bakım işlemini 1 (bir)
defalığına tekrarlayacak ve asansörlerle ilgili kapsamlı bir rapor oluşturup teknik işlerle ilgili
sorumlu krsıma teslim edecektir.
3.20. Yüklenicinin dışandan veya alt ytikleniciden aldığı hizrrıetten (taşeron frrmanın yaptığı işler
) ve /veya geçici elemanlann yapacakları tiim işlerden ve sonuçlanndan firma sorumlu olacaktır.
İdare üçiincü kişileri müatap almayacaktır.
3.21.İdare firmadan sözleşme stiresi içinde herhangi bir zarıau yeterli görmediği elemanların
değiştirilmesi ve/veya sayıların arttınlmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek
ücret istenmeyecektir.
3.22.Sarf malzeme olarak kullanılan yağ, halat, temizlik maddesi v.s. gibi malzemeler ytiklenici
firma tarafından güvenli bir şekilde hastane ortamından uzaklaştınlıp imha edilecektir.
3.23.Asansörler için mevzuatta belirtilen şekilde kurtaıma eğitimi ve kullanıcr tarafından
yapılmasr gereken günlül«, haftalık ve aylık ve yıllık balumlann daha sağlıklı ve güvenli
yapılıbilnesi adını, yüktenici firma hastane teknik personeline bu balıımlarla ilgili gerekli
eğitimi yerinde vemekle mükelleftir. Verilen bu eğitim taraflar arasında tutanak
hazırlanarak resmiyet kazanacaktır.
3.24.Şartnameye konu olın asansörlerin periyodik kontrolleri yüklenici iirma nezıretinde
gerçekleştiritiı:, Periyodik kontrole nezaret edecek kişinin teknik bıl«ım personeli olması ve
periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbilrili$ yapması yüklenici fırma
tarafından bedelsiz sağlanacaktın

4- BAKIM ONARIM ŞARTLARI;

4.l.Makine ve Tahrik Sistemleri ile İlgiU Yüklenici;

4.1.1.Fren ayafl, fren disk boşluğu ve fren balatalannın kontrol, ayarlarınrn yapılması,
aksaklıklarının giderilmesi, aynca, fren ile kasnak arası ayarlan yapar.
4.1.2.Motor yağı, yatakları, talırik ve saptırma kasnağı, motor yataklarırun kontol ve temİzlİğİnİ

yapar.
İ.İ.3.Voto. faıır, koruma sistemi, motor elekmik bağlantısı, kablolalann topraklama sisteminin
kontroliinü yapar ve aksaklıklan giderir.
4.1.4.Hızregtilatörtiniin, alt ve üst kasnakları, regiilatör halatı ve regiilatör ağırlığının kontroliinü
yapar.
l.İ.s.Motorda işleyen aksamlarda giiriiltil ve sarsıntrnın kontroliinü yapü, aksaklıkları giderir.

4.1.6.Makine dairesinin genel temizliğinin ve fızıki kontroliiniin yapılmasını sağlar. Bu
kontrolde;
4.1.6.1.Makine dairesinin TSE standart ve normlarrna uygunluğunun kontroltinü yapar.
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4.1.6.2.Makine dairesinde buluııdurulması mecbııri olan cihaz, ekipman, alet, edevat, malzeme vs
ile uyarı ve ikaz levhalan, işaretlemeler, kullanma ve işletrıe talimatları, bakrmcı firmaya ait
irtibat bilgilerinin kontoltinü @tiket kontrolii) yapar.
4.1.6.3.Makine dairesinin kapı, menteşe, anütar, kilit sistemlerinin kontoltinü yapar.
4.1.6.4.Makine dairesinin içinde veya kapı girişinin etafmda her tiirlü içldış cephe kaplamasrrun,
boya/badanasınrn konfroltinü yapar.
4.1.6.5.Makine dairesinin tabii havalandınlmasının kontolü, havalandırma panjurunıırı kontrolü
ve bakrmıru yapaı.
4.1.6.6.Makine dairesinin sıcaklığırun kontroltinü yapar (Gerektiği durumlarda makine dairesi
sıcaklığının çalışma sıcaklığına getirilmesi için soğufulması ve/veya ısıtılmasının temini için
yapılacak işleri rapor eder.)
4.1.6.7.Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontoliinü yapar ve arızalıı olan yerleri tamir eder.

4.1.6.E.Makine dairesinin tavanının kontoltinü yapar.

4.2.Kumanda Tıblosu ve Elektrik Aksamla İlgll Vllllenici;

4.2.1.Kontaktör, role v.b. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarrrun kontroliinü yapar.

4.2.2.Tablaiçerisindeki bağlantı ve klemenslerin kontroltinü yapar.
4.2.3.Sigorta tafo, anaiıtar v.b. elemanlarrn kontroltinü sağlar.
4.2.4.T abko gerilimlerinin ve topraklamanın kontroltinü sağlar.
4.2.5.Elelrtronik kart malzemelerinin ve bağlantılarırun kontroltinü yapar.
4.2.6.Kumanda tablasının hava ve yumuşak firça ile temizliğini yapar.
4.2.7.ToprakJama rölesi ve diğer emniyet dewesi kontaklannın kontroliinü yapar.

4.2.8.Nihai kesicinin kontoltinü yapar.
4.2.9.Termik ısı kontoliiniin yapılmasıru sağlar.
4.2.10.Güç tesisatı bağlantılannın konfoliinü yapar.
4.2.1l.Y\ablo kanatlannın, kablolann, topraklama kablosunıın, klemenslerin kontroliinü yapar.

4.2.12.Acil kurtarma güç tertibatının ftata getirme) kontroltinü yapar.

4.2.13.Faz kontrol rölesinin kontoltintin yapar. (Şebekedeki faz değişimlerinden meydana
gelebilecek her tiirlü arızadan firma sorumlu olup, bununla ilgili önlemler dalıa önceden fir
tarafindan alınır.)

4.3.Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İglll Yüklenici;

4.3.1.Konsolların crvata ve somunlann kontroltinü yapar.
4.3.2.Flans bağlantılarının kontroliinü yapar.
4.3.3.Raylann bağlantılanrun kontrolü, temizliğini ve yağlanmasıru yapaı.
4.3.4.Ağırlıklann ve ağırlık patenlerinin konffoltinü yapar.
4.3.5.Denge zinciri velveyahalatuun, makaralanrun kontrolü ve yağlanmas[u yapar.

4.3.6.Hidrolik tamponların kontolü, yağ ikmali yapılması, emniyet sİvİçlerİnİn kontroliinü yapar.

4.3.7.Ahtve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontoltinü yapar.

4.3.8.Taşıyıcı halatlann tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontroliinü, temizliğin yapılmıısıru ve
gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarınrn kontroliinü yapar

4.3.9.Hızregiilatörhalatınrn tespit yerlerinin kontroltinü yapaf .

4.3.10.Regiilatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontroltinü yapar.

4.3.1 l.Fleksibil kablonun kontroliinü yapaı.
4.3.12.Kat butonyerleri, kat göstergeleri, yön oklarırun kontroltinü ve aksaklıklannın
giderilmesini sağlar.
4.3.13.Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontroltinü yapaı. Bu kontolde;
4.3.13.1.Kuyunun tabii havalandırmasının kontroltinü yapar.
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4.3.13.2.Kuyu aydınlatrıa tesisatırun (Kablolar, armatiirler ve ampulleri, analıtarlar, vs.)
kontoltinü yapar.
4.3.13.3.Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontroliinü yapaı.
4.3.13.4.Kuyu dibinde su olup olmadığının kontoltinü, varsa bu suyun uyguıı bir şekilde
boşaltıtmasınr, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikli pompa

sistemi kurularak su talıliye işlemlerinin yapılmasını sağlar.
4.3.13.5.Kuyu içerisinden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontroltinü yapar.

4.4.Kıbin ııe İgııı yüklenici;

4.4.1.Butonyerler, aydınlatrıa, alarm, acil aydınlatm4 havalandırma diyafon, telefon vb.

sistemlerin kontoliinü yapaı.
4.4.2.Kabiniskeleti bilumum bağlantı elemanlannın konffoltinü yapaı.
4.4.3.Emniyet tertibatı ve kontaklann kontoltinü yapar.
4.4.4.Paraşüt mekanizrrıası ve fren bloklarının kontoltinü yapaı.
4.4.5.Kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarsıntrnrn konffoltinü
yapar.
4.4.6.Kabin patenlerinin kontoltinü ve yağdanlıklara yağ ikrrıalini yapar.

4.4.7.Kapıkontaklan ve fotoselin kontroltinü ve ayarlanııı yapar.

4.4.8.Kabin aşın yiik sistemlerinin kontoltinü ve ayarlarını yapar.

4.4.9.Kabin içi uyarı levhalannın kontroltinü yapar ve vaısa eksiklikleri tamamlar.

4.4.10.Kabin tistii revizyon panosrınuı, revizyon kartının, revİzyon akü setİnİn, revİzyon şalterİ,
aşağı yukarı vs. butonlann kontoliinü yapaı.
4.4.1l.Kabin içi-dışı kat göstergeleri, display, ses yaym sistemlerİnin kontroltinü yapar.

4.4.12.Kabin içi temizliğini yapar.
4.4.13.Kabin kasnağı, karşı ağırlık raylan, paten ve makaıalann kontoltinü yapar.

4.4.1 4.Y\abin hız kontoltinü yapar.

4.S.Kapılar iıe İlgiıi Yüklenici;

4.5.1.0tomatik kapı mekanizrrrasının (kapı motoru, dişli, zincİr, kapı halatı, kapı makarası, raylar,

kapı konso[ bağlantülan, vb.) kontroltinü, ayarlanıu, aynca, fotosell kontroltinü, sıtıŞma
(kuwe| kontağı ve emniyet çrtasının kontoltinü yapar.

4.5.2.Kapı siviçlerinin konnoliinü ve ayarlarını yapaı.
4.5.3.Kabin kapısr, kat kapısı ve aksamlanrun ftapı halatı, makarası, rayları vb.) kontroliinü ve

ayarlannı yapaı.
4.5.4.Alt ray ve patenlerin kontroliinü ve ayarlannı yapar.

4.5.5.Kapi kilidi ve fiş kontaklaruıın kontoliinü ve ayarlarını yapar.

4.5.6.Kapı yay ve menteşelerinin kontoltinü ve ayarlannr yapar.

4.5.7.Kapı otomatiği ve pompasrnın kontrolü ve ayanru yapar.

4.5.8.Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklannın kontroliinü ve ayarlarını yapar.

4.5.9.Kapı kapanması ve gecikme zamaıırıun kontrolü ve ayarlanmasr, her katta ÇalıŞma
kontroltintin yapılmasuu sağlar.
4.5.10.Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlanrun genel temizliğini yapar ve Çelik kaPlamaların özel

sıvı ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasınr sağlar.
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