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Â
Bir asansÃ¶r yapt1rmak istiyorum fiyat1 nedir?
AsansÃ¶rlerin sabit ve belirli bir fiyat1 yoktur. Yap1lacak binan1n ve asansÃ¶rÃ¼n
Ã¶zelliklerine gÃ¶re deðiþmektedir
Binan1n s1n1f1 asansÃ¶rÃ¼n kapasitesi, h1z1, kap1 tipi, vs gibi Ã¶zelliklere gÃ¶re yeni
bir tasar1m ve bu tasar1ma uygun fiyatland1rma sonras1nda fiyatland1rma yap1labilir.
Ã‡izdiðim projemde Â asansÃ¶r boþluðu ne b1rakmal1y1m ?
Yap1lacak olan asansÃ¶re ait boþluk Ã¶lÃ§Ã¼lerine sayfam1z1n Ã¶lÃ§Ã¼ler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden
ulaþabilirsiniz
Binam1m tam ihtiyac1n1 belirleyecek asansÃ¶r say1s1 ve Ã¶zelliklerini nas1l
belirleyebilirim?
Projeniz esnas1nda binan1n1z1n kullan1m alan1 ve kat say1s1na uygun olarak mutlaka
AsansÃ¶r Trafik Hesab1 yap1lmas1 gereklidir. AsansÃ¶r Trafik Hesab1na uygun olarak bir
AsansÃ¶r Projesi Ã§izdirildikten sonra bu iþlem netleþmiþ olacakt1r. Avan projeler asansÃ¶r
firmalar1 veya Elektrik ve Mekanik Proje bÃ¼rolar1 taraf1ndan mutlaka AsansÃ¶r konusunda
yetkili SMM belgesine sahip bir mÃ¼hendis taraf1ndan Ã§izilmelidir.
AsansÃ¶r Makina Dairesinde Â KÃ¼mbet BetonuÂ

yÃ¼ksekliði ne olmal1d1r?

KÃ¼mbet betonunun makina dairesi taban1ndan yÃ¼ksekliði standart deðildir. Burada doðru
referans makine dairesi taban1 deðildir.
AsansÃ¶rÃ¼n Ã§1kacað1 en son kat1n zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundad1r.
Dolay1s1yla projenizin kat yÃ¼ksekliðine gÃ¶re deðiþebilir.
Farkl1 h1z ve kapasitedeki asansÃ¶rler iÃ§in bu mesafe deðiþiklik arz edebilir. Doðru
Ã¶lÃ§Ã¼ iÃ§in her zaman sayfam1z1n Ã¶lÃ§Ã¼ler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaþabilirsiniz
AsansÃ¶rÃ¼n Kuyu Dibi Derinliði ne olmal1d1r?
AsansÃ¶r Kuyu dibi derinliði standarta uygun olarak 1400 mm den az olmamal1d1r. H1z ve
kapasiteye gÃ¶re deðiþim gÃ¶steren bu Ã¶lÃ§Ã¼ye sayfam1z1n Ã¶lÃ§Ã¼ler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden
ulaþabilirsiniz. Ev tipi asansÃ¶rlerde ise Ã¶zel sistemler sayesinde 200 mm de dahi
Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilebilir fakat bu Ã¶zel Ã§Ã¶zÃ¼mler iÃ§in mutlaka firmam1zla temas
kurman1z gerekir
0nþaat1n hangi safhas1nda asansÃ¶r firmas1yla anlaþmak gerekir?
Kaba inþaat bittikten sonra s1va baþlad1ð1 esnada asansÃ¶r firmas1yla anlaþma yapmak doðru
zaman olacakt1r. Sahanl1karda asansÃ¶r kap1s1 kenarlar1n1n
s1va ve kaplama iþleri montaj yap1lmad1ð1 sÃ¼rece yÃ¼rÃ¼meyecek ve iþlerinizin ak1þ1
yavaþlayacakt1r.
Anlaþma yap1ld1ktan sonra kaÃ§ ay iÃ§erisinde asansÃ¶rÃ¼n montaj1 tamamlan1r?
AsansÃ¶rÃ¼n tamamlanmas1 sÃ¶zleþme sÃ¼remize gÃ¶re yaklaþ1k 3 ayd1r. AsansÃ¶rÃ¼n inþaatda
montaj1ndan daha Ã§ok fabrikam1zda imalat ve tedarik sÃ¼reci oldukÃ§a fazlad1r.Fakat þunu
unutmamak gerekir ki asansÃ¶rÃ¼n bitiþi binan1n bitmesiyle de doðru orant1l1d1r.
Kap1 kenar tadilatlar1, sahanl1klar1n kaplamalar1 gibi iler yap1lmad1ð1 sÃ¼rece
asansÃ¶rÃ¼n montaj1 tamamlanamaz. AsansÃ¶r firmas1 olarak bizler binan1zdan en son
Ã§1kan ekip oluyoruz. 0nce temizlik iþlemleri yap1l1rken asansÃ¶rÃ¼n son ayar ve
temizlikleri de yap1lmaktad1r.
Garanti sÃ¼resi ne zaman Ã§al1þmaya baþlar?
AsansÃ¶rÃ¼n montaj1 bitirilip ruhsat1 al1nd1ktan sonra asansÃ¶r servise verildiði zaman
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garanti sÃ¼resi Ã§al1þmaya baþlar. Ruhsat al1m1 ve servise veriliþ aras1ndaki zaman uzunca
bir sÃ¼re olabilir. Bu sÃ¼re zarf1nda asansÃ¶r Ã§al1þt1r1lmaz. Binada yÃ¶netim oluþup
Bak1m SÃ¶zleþmesi imzaland1ð1 zaman son bir temizlik ve ayarlar yap1ld1ktan sonra bina
yÃ¶netimide yani son kullan1c1lara asansÃ¶r teslim edildiði andan itibaren garanti
sÃ¼resi Ã§al1þmaya baþlar
^antiye elektirði ile asansÃ¶rÃ¼n Ã§al1þt1rlmas1 mÃ¼mkÃ¼nmÃ¼dÃ¼r?
Evet mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ama risklidir. ^antiye elektirði ile kullan1m esnas1nda oluþan tÃ¼m
ar1zalar garanti kapsam1ndad1r ve kullan1ma aÃ§1k tutan kiþinin sorumluluðundad1r. Yasal
olarak ise TEK den elektrik baðlanmadan asansÃ¶rÃ¼n Ã§al1þt1r1lmas1 yasakt1r.
AsansÃ¶r montaj1n1n iþ ak1þ Â plan1 nas1ld1r?
Anlaþma yap1ld1ktan sonra rÃ¶leve al1nmas1na mÃ¼teakip projeler Ã§izilir ve ilk etapta
ray kap1 montaj1 yap1l1r. Makine dairesi inþaat iþleri bitirilmiþse makine motor montaj1 da
yap1labilir. Bu iþlemler bittikten sonra kaba inþaat ve tadilat iþerinin yap1lmas1 iÃ§in
montaja ara verilir. Kap1 kenar tadilatlar1 ve sahanl1k dÃ¶þemeleri Â bittikten sonra ince
iþler dediðimiz kabin tablo tesisat ve iþlemlere devam edilir.
Â
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