
ASANSÖRLERDE 
KULLANILAN 
EKİPMANLAR 



ASANSÖRLER 
Ülkeler insan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan 

taşıma sistemini standartlar hazırlayarak; tasarım 
aşamasından imalat aşamasına,imalat aşamasından 
kullanım aşamasına,kullanım aşamasındaki peryodik 
kontrol aşamasına kadar standart ve yönetmeliklerle 
tanımlanmıştır.  

Standart ve yönetmelikler asansördeki gelişmelere 
bağlı olarak geliştirilmektedir. Asansörler standart ve 
yönetmeliklere uyulması koşulu ile kullananların can 
ve mal güvenliğini doğrudan korur ve konfor ve 
kolaylık sağlar. 



ASANSÖRLER 

Standardın amacı, insan ve yük 
asansörlerinin çalışması, bakımı ve acil 
durumlar sırasında muhtemel kaza 
risklerine karşı insan ve eşyaları korumak 
maksadıyla ilgili güvenlik kurallarını ve 
asansörlerde olması muhtemel çeşitli 
kazalarla ilgili muhtemel riskleri ortadan 
kaldırmaktır. 



ASANSÖRLER 
MUHTEMEL RİSKLER 
   a) Koparma; 
  b) Ezme; 
  c) Düşme; 
  d) Darbe; 
  e) Mahsur kalma; 
  f) Yangın çıkması; 
  g) Elektrik çarpması; 
  h) Aşağıdaki nedenlerden malzemelerin hasara 

uğraması: 
   1) Mekanik hasar; 
   2) Aşınma; 
   3) Paslanma. 



ASANSÖRLER 

 Güvenliği sağlanacak kişiler: 

  a) Kullanıcılar; 

  b) Servis ve bakım personeli; 

  c) Asansör kuyusu, makina dairesi ve varsa 
makara dairesi dışındaki kişiler. 

 Güvenliği sağlanacak malzemeler: 

  a) Kabindeki yükler; 

  b) Asansörün parçaları; 

  c) Asansörün monte edildiği bina. 



ASANSÖRLER 
ASANSÖR; 
 Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir 
kabini olan,tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden 
daha az eğimli olabilen  raylar arasında belli duraklara 
insan ve yük taşıyan bir araçtır. 
ASANSÖRLERİN TASARIMI İLE İLGİLİ STANDARTLAR 
 Asansörler Yapım Ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları 
  TS10922 EN 81-1  : Elektrikli asansörler 
  TS EN 81-2 : Hidrolik asansörler 
  TS EN 81-3 : Servis asansörleri 
BAKIM STANDARTI 
  TS EN 13015 : Asansörler Ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı-   

 Bakım Talimatları için Kurallar 
YETKİLİ SERVİSLER 
  TS 12255 : Asansörler ,Yürüyen Merdivenler,Yürüyen Yolcu 
  Bantları İçin Kurallar 



1) KUYU-KUYU ALT BOŞLUĞU 

a) TEMİZLİK-RUTUBET 

b) KUYU AYDINLATMASI-PRİZ 

c) KUYU İÇİ ELK. TESİSATI-DUR 
BUTONU 

d) SEPARATÖR 



  







ASANSÖR KUYU DİBİ 
 Kuyu aydınlatması ve anahtarı  yapılmalıdır. (ışık şiddeti 50 

lüx) Aydınlatma etanj olmalıdır. 
 Kuyu dibi prizi : İhtiyaç duyulduğunda kullanım amaçlıdır.  
 Kuyu dibi dur butonu : Kuyu içinde çalışma yapılması 

durumunda kuyuya inilirken asansörü devre dışı bırakan 
anahtar. 

 Alarm ve haberleşme tertibatı : Tehlike durumunda yardım 
isteme amacı ile kullanılır. 

 Kuyu dibi merdiveni: Kuyuya iniş ve çıkışın rahat bir şekilde 
olmasını sağlar. 

 Tamponlar ve beton kaide : Kabin ve karşı ağırlığın alt 
merkezine ve 50 cm yüksekliğindeki beton kaide ve üzerinede 
konan kabin ve karşı ağırlık için tampon. Asansörün kattan 
kaçması durumunda çarpmanın etkisini azaltmak için 
kullanılır. 

 Emniyet hacmi (500*600*1000 ebatlarında) bulunmalıdır. 
Kuyu dibinde bulunan kişinin tehlike anında barınacağı 
bölüm. 



ASANSÖR KUYU DİBİ 
 Reğülatör ağırlığı veya yayı gevşeme kontağı 

bağlantısınınyapılması. 
 Karşı ağırlık seperatörü : Karşı ağırlığın bulunduğu bölüme 

girmeyi engelleyen ayırıcı bölme.Zeminden en fazla 30 cm 
başlayıp 2,5m  yükseklikte olmalıdır. 

 Seperatör ;Aynı kuyuda birden fazla asansörün bulunması (en 
fazla 4 asansör yangın yönetmeliği gereği en fazla 3 asansör) ve 
asansörlerin çalışan yüzeyleri arasındaki mesafenin 50 cm ‘den az 
olması durumunda kuyu boyunca ayırıcı bir bölmenin bulunması 
gerekir. Asansörlerin çalışan yüzeyleri arasındaki mesafe 50 cm 
‘den fazla durumda en alttan 2.5 m yükseklige kadar seperatör 
kullanılmalıdır. Ayrıca karşı ağırlığın bulunduğu bölüme girmeyi 
engelleyen karşı ağırlık seperatörü (ayırıcı bölme) bulunmalıdır. 

 Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa (kuyu alt boşluğu 
derinliğinin 2.5 m’yi aşması ve bina projesinin buna elverişli 
olması halinde) asansörün çalışması ancak bu kapının kapalı 
olması halinde olanaklı olmalıdır. 

 Kuyu dibi düz ,temiz olmalıdır. Herhangi bir nedenle su 
birikintisini önlemek için çukur ve pis su pompası tesisatı 
bulunmalıdır. 



a) Temizlik-Rutubet 



b) Kuyu aydınlatması-Priz 

Kat 
kapıları 

Kuyu içine çekilen tesisat 
en az 3*1,5 olmalı, yeni 
çekilen tesisatlar 3*2,5 
mm2Cu kablo kullanılarak 
yapılmalı, kablolar çift 
korumalı kablo olmalıdır. 
Kablo ekleri veya 
bağlantılar, armatürler 
içinde veya kutular içinde 
klemenslerle yapılmalıdır. 
(Etanş tesisat kurallarına 
uygun olmalıdır) 

Kuyu içinde kullanılan 
armatürler 
 E tipi etenş yani kafesli 
korumalı tip olmalıdır. 
Aydınlatma tarafı aşağı 
bakmalıdır. 

En üst armatür 
kuyu tavanından 
0,5 m aşağıya 
konmalıdır. 

Kuyu aydınlatması aşırı akıma karşı 
korunmuş olmalıdır.Sigorta değeri 
kablo kesitine uygun olmalıdır. 

Kuyu dibi 
armatürü yerden 
1 m yükseklikte 
olmalıdır. Konan 
priz topraklı ve su 
sıçramasına karşı 
korumalı 
olmalıdır. 

Stop butonu kapıdan 
kolay ulaşılabilir bir 
şekilde sabitlenmeli, 
sonradan çekilen 
tesisatlarda fiş-priz 
devresinden alınmalı 
ve iki konumlu 
olmalıdır. Kullanılan 
kablo çift korumalı 
kablo olmalıdır. 

İki armatür 
arası mesafe 
en çok 7 m 
olmalıdır. 



b) Kuyu aydınlatması-Priz 





c) Kuyu içi Elk. Tesisatı-Dur butonu 



d) Separatör 



2) REGÜLATÖR (KUYU DİBİ) 

a) REGÜLATÖR AĞIRLIĞI YAYI 

b) REGÜLATÖR HALATI VE MAKARASI 



a) Regülatör ağırlığı- yayı 



b) Regülatör halatı ve makarası 



Regülatör 



3) TAMPONLAR 

a) KABİN ALTI TAMPONLARI 

b) KARŞI AĞIRLIK TAMPONLARI 



TAMPONLAR 







a) Kabin altı tamponları 



b) Karşı ağırlık tamponları 



4) KABİN ALTI 

a) TAMPON ÇARPMA KİRİŞİ-PLAKASI 

b) KABİN VE KABİN ALTI MALZEMESİ 

c) KUMANDA KABLOSU 

d) PATENLER 

e) KOROZYON DURUMU 

f) CIVATA BAĞLANTILARI 



a) Tampon çarpma kirişi-plakası 



b) Kabin ve kabin altı malzemesi 

nafi.baran@mmo.org.tr 



c) Kumanda kablosu 



d) Patenler 

nafi.baran@mmo.org.tr 



f) Cıvata 
bağlantıları 

e) Korozyon 
durumu 



5) KABİN 

a) KABİN İÇİ VE TABANI MALZEMESİ 

b) KABİN VE KAT KAPISI ETEĞİ SACI 

c) HAVALANDIRMA 



a) Kabin içi ve tabanı malzemesi 



b) Kabin ve Kat kapısı eteği sacı 



c) Havalandırma 



6) KABİN VE KAT KAPISI 

a) KABİN KAPI ARASI MESAFE 

b) DİKTATÖRLER 

c) YAYLAR 

d) KAT NUMARALARI 

e) KABİN KAPISI/FOTOSEL/EŞİK KONTAĞI 



KAPI 



KİLİT 



a) Kabin, Kapı arası mesafe 



b) Amortisör(Diktatör) 



c) Yaylar 



d) Kat Numaraları 



e) Kabin kapısı/Fotosel/Eşik kontağı 



7) KAPI CAMLARI 
a) SAĞLAMLIK 

b) TELLİ CAM 







8) KAPI KİLİTLERİ 

a) FİŞ-PRİZLER 

b) KİLİTLERİN ÇALIŞMASI 

c) ÇİFT EMNİYET 



KİLİTLER 



a) Fiş-prizler 

rg.tr 



b) Kilitlerin çalışması  c) Çift emniyet 

nafi.baran@mmo.org.tr 



9) KABİNİN SEYRİ 
a) SARSINTI 

b) SÜRTÜNME 

c) SES 

10) KAT SEVİYE AYARLARI 
a) KAT SEVİYE 

AYARLARI 

     ( +/- 3 cm ) 



11) DIŞ KUMANDA BUTONLARI  VE 
 GÖSTERGELER 
a) KAT BUTONLARI     b)GÖSTERGELER 

 



tr 

ASANSÖRLER 



12) İÇ KUMANDA BUTONLARI  VE 
GÖSTERGELER 

a) DUR BUTONU/KAPI 
AÇMA BUTONU 

b) İMDAT BUTONU 

c) KUMANDA 
BUTONLARI 

d) GÖSTERGE 



a) Dur butonu/Kapı açma butonu 



 

b)İMDAT 

BUTONU 

c)KUMANDA 

BUTONLARI 

d)GÖSTERGE 

 



13) KABİN AYDINLATMASI 
a) SEYİR HALİNDE AYDINLATMA 

b) SABİT AYDINLATMA 

c) ACİL AYDINLATMA 



14) KULLANMA TALİMATLARI 
a) ZEMİN KATTA 

b) KABİN İÇİNDE 

KULLANMA TALİMATI 

KAPASİTE ETİKETİ 



15) AŞIRI YÜK OTOMATİĞİ 
a) ÇALIŞMASI 





16) KABİN ÜSTÜ 
a) PARAŞÜT KONTAĞI 

b) PARAŞÜT SİSTEMİ VE HALAT BAĞ. 

c) HALAT BAĞLANTILARI 

d) KABLO VE BAĞLANTILARI 

e) PATENLER 

f) KOROZYON DURUMU 

g) CIVATA BAĞLANTILARI 

h) BAKIMCI KUMANDASI-DUR BUTONU 

i) KURTARMA KAPAĞI 

j) TEMİZLİK 



KABİN VE PARAŞÜT SİSTEMİ 





Paraşüt sistemi Klavuz ray 

Kabin 

Fren kamaları 





Paraşüt kamaları 



a) Paraşüt kontağı 



b) Paraşüt sistemi ve halat bağ. 



Paraşüt sistemi halat bağlantıları 



c) Halat bağlantıları 



d) Kablo ve Bağlantıları 



e) Patenler 



f) Korozyon durumu 
g) Cıvata bağlantıları 



h) Bakımcı kumandası-Dur butonu 



ı) Kurtarma kapağı 
i) Temizlik 



17) KARŞI AĞIRLIK 

a) HALAT BAĞLANTILARI 

b) KARŞI AĞIRLIK DENGESİ 

c) KARŞI AĞIRLIK KARKASI 

d) PATENLER 

e) CIVATA BAĞLANTILARI 



a) Halat bağlantıları 



b) Karşı ağırlık dengesi 

Karşı ağırlıkta kullanılan 

ağırlık bloklarının ağırlıkları 

35 lik barit ağırlık    32 kg 

60 lık barit ağırlık    40 kg 

90 lık barit ağırlık    50 kg 

Döküm kalıp            50 kg 

Uzun döküm kalıp   75 kğ 



c) Karşı ağırlık karkası 



d) Patenler 



d) Cıvata bağlantıları 

1 m/s ve altında hızlarda 

kullanılabilen tijli ağırlıklar 



18) HALATLAR 

a) HALATLARDA TELLENME 

b) HALAT GERGİNLİĞİ 

c) HALATLARDA YAĞLANMA 



ASANSÖRLER 
 ASKI SİSTEMLERİNE 

GÖRE ASANSÖRLER 
DİREKT ASKI 
 Askı noktalarının biri 

kabinde, diğeri ise 
karşı ağırlıkta olan 
asansörlerdir. Kabin 
hızı ile halat hızı eşittir. 

İNDİREKT ASKI 
 Askı noktaları kabin ve 

karşı ağırlığa direkt 
bağlı durumda 
olmayan asansörler. 
Kabin hızı ile halat hızı 
eşit değildir. Donanım 
oranında değişir. 







a) Halatlarda tellenme 



b) Halat gerginliği 



c) Halatlarda yağlanma 



19) KABİN VE KARŞI AĞIRLIK 
 KILAVUZ RAYLARI 

a) MONTAJ 

b) TEMİZLİK 

c) YAĞLAMA 



a) Montaj 



b-c) Temizlik-yağlama 



MAKİNA DAİRESİ YATAY KESİTİ  

  



ASANSÖR MAKİNE DAİRESİ 

Dışa açılan makine dairesi kapısı yanmaz malzemeden 
(900 * 1800 ebatında) olmalı ve kilitli bulunmalıdır. 

Makine dairesi girişine aydınlatma anahtarı ve priz 
bulunmalı ve aydınlatma 200 lüx değerinde olmalıdır. 

Makine dairesi boyutları standarda uygun olmalıdır. 
(Makine tablası betonu ile tavan arası en az 2000 
olmalı ,en küçük kesit alanı  1,6 m/s hız ve 630 kg 
taşıma kapasitesine kadar 2500*3700 ebatında ) 

Uyarı levhaları 
  - Asansör makine dairesi girilmez (makine dairesi 

kapısına) 
  - Kurtarma talimatı (Makine motor grubu yanına ) 
Bakım talimatı ve defteri 



ASANSÖR MAKİNE DAİRESİ 
 Makine dairesi havalandırması sağlanmalıdır. ( 5 °C ile 40 °C 

arasında bulunmalı) 
 Makine motor grubu üzerine tamir bakımda kullanılmak 

üzere tavana askı tertibatı ve taşıma kapasitesini bildirir uyarı 
levhası 

 Makine tablasına çıkış için merdiven konulması ve çevresine 
korkuluk konulması 

 Makine dairesinde asansör harici malzeme ve ekipman 
bulunmamalıdır. 

 Kaçak akım rölesi ve ana şalter grubu 
 Asansör kumanda tablosu  
 Makine motor grubu ve taşıyıcı platform  
 Regülatör grubu  
 Kuyuya açılan kapak ve sivici (Kapak açık olduğunda asansör 

çalışmamalı) 
 Hareketli parçaların sarıya boyanması  korkulukla muhafaza 

altına alınması. 



20) ANA BESLEME TABLOSU 

a) ANA ŞALTER-SİGORTALAR 

b) KABLO VE BAĞLANTILARI 

c) KAÇAK AKIM RÖLESİ 



20) ANA BESLEME TABLOSU 

3F+1N 

Ana besleme 

kolon hattı 

30 mA 

Kaçak akım 

Rölesi 

3F+1N 

Dörtlü 

otomat kesici 

Kesici,  

Kontrol panosu  

ve motor 

devresine 

Kuyu aydınlatması ve prizine 

Kabin aydınlatması, prizi ve akü şarj sistemine 

Ayrı bir hattan alınmadı ise makine dairesi 

aydınlatması ve prizine 

Aydınlatma ve priz devreleri nötr hattı 



 a)Ana şalter-sigortalar 
b) Kablo ve bağlantıları 
c) Kaçak akım rölesi 



21) KUMANDA PANOSU 

a) MUHAFAZA DURUMU 

b) BESLEME KABLOSU 

c) KABLO BAĞLANTILARI 

d) FAZ SIRALI KORUMA RÖLESİ 

e) TERMİK RÖLE 

f) ARK DURUMU 

g) SİGORTALAR 

h) MONTAJ 



a) Muhafaza durumu 



b) Besleme kablosu 
~ 

Ana 

Pano 

Kesici 

Kontrol  

Panosu 

Motor 
Besleme 

Kablosu 



c) Kablo bağlantıları 



d) Faz sıralı koruma rölesi 



e) Termik röle    f) Ark durumu    g) sigortalar 



h) Montaj 



22) MAKİNA-MOTOR ÇALIŞMASI 
a) SES 

b) TİTREŞİM 

c) YAN YATAK 

d) DİŞLİ SİSTEMİ 

e) VOLAN 

f) YAĞLAMA 

g) TEMİZLİK 

h) MONTAJ 

i) MOTOR TERMİNAL BAĞLANTILARI 



a) Ses      
b) Titreşim      
c) Yan yatak 

















c) Dişli sistemi 
Sistemin ağırlığı 

Hareket Yönü 

G=P+Q/2 

Q/2 G=P 

Kasnakta oluşan kuvvetler 



e) Volan              f) Yağlama    g)Temizlik  



h) Montaj          ı) Motor terminal bağlantıları 



23) TAHRİK VE SAPTIRMA KASNAĞI 

a) KANALLARIN DURUMU 

b) SARILMA AÇISI 

c) SAPTIRMA KASNAĞI-MİL VE YATAKLARI 



a) Kanalların durumu 



b) Sarılma açısı 
c) Saptırma kasnağı mil ve yatakları 

h 

b 

L 

Kabin’e Karşı 

ağırlığa 

 

h=2.2*b 



Tahrik ve saptırma kasnakları 



24) FREN VE EKİPMANLARI 

a) ÇALIŞMASI 

b) BALATALAR 

c) FREN KOLU 



a) Çalışması           b)Balatalar 



c) Fren kolu 



25) REGÜLATÖR (MAKİNA DAİRESİ) 



a) Çalışması yönü 



26) SINIR KESİCİLER 

a) ALT SINIR KESİCİ 

b) ÜST SINIR KESİCİ 

c) ŞALTER 



a) Alt sınır kesici       b) Üst sınır kesici 

Kuyu içi mekanik 

şalterleri 

Çelik tel 

Kabin ve   

şalter kolu 

Ana 

Şalter 

Çelik 

makaralar 

ESKİ TİP KESİCİLER 

Regülatör 

Üst sınır 

kesici 

Kesici bıçağı 

Kabin 

Regülatör 

ağırlığı 

Alt sınır 

kesici 

FÜZE 

GENELDE KULLANILAN KESİCİLER 



Sınır kesici şalter 

Sınır kesici sistemler 



Elektrikli sınır kesiciler 

nafi.baran@mmo.org.tr 



c) Şalter 



27) TOPRAKLAMALAR 
a) VARLIĞI-UYGUNLUĞU 

 

 Ana panoya 

 Kontrol panosuna 

 Kesici Şalter ve regülatöre 

 Makine-motor gurubuna 

Diğer elektrikli cihazlara 

 

Topraklama barası 

Topraklama kolon hattı 

16 mm2 Cu kablo 

Paralel topraklama hatları faz kesitinden az 

olmamak kaydıyla 4 mm2 Cu korumalı 

kablo olmalıdır. 10 mm2 Cu kablolar 

kullanılmıştır. Bağlantılar pabuçlu 

yapılmıştır. 

TOPRAKLAMA TESİSATI 



27) TOPRAKLAMALAR 
a) VARLIĞI-UYGUNLUĞU 



28) MAKİNA DAİRESİ 

a) KUYUYA AÇILAN KAPAK 

b) AYDINLATMA-PRİZ 

c) HAVALANDIRMA 

d) UYARI YÖNERGELERİ 

e) KAPI-BLOK MERDİVENİ 

f) TEMİZLİK 



a) Kuyuya açılan kapak 



Motor kaidesi 



b) Aydınlatma-priz     
c) Havalandırma 



d) Uyarı 
yönergeleri 



e) Kapı-Blok merdiveni 

org.tr 



f) Temizlik 


















