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Sýkça Sorulan Sorular

Bir asansör yaptýrmak istiyorum fiyatý nedir?
Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatý yoktur. Yapýlacak binanýn ve asansörün özelliklerine
göre deðiþmektedir

Binanýn sýnýfý asansörün kapasitesi, hýzý, kapý tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarým
bu tasarýma uygun fiyatlandýrma sonrasýnda fiyatlandýrma yapýlabilir.
Çizdiðim projemde

asansör boþluðu ne býrakmalýyým ?

Yapýlacak olan asansöre ait boþluk ölçülerine sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulaþabilirsiniz
Binamým tam ihtiyacýný belirleyecek asansör sayýsý ve özelliklerini nasýl belirleyebilirim?

Projeniz esnasýnda binanýnýzýn kullaným alaný ve kat sayýsýna uygun olarak mutlaka Asansör Traf
Hesabý yapýlmasý gereklidir. Asansör Trafik Hesabýna uygun olarak bir Asansör Projesi
çizdirildikten sonra bu iþlem netleþmiþ olacaktýr. Avan projeler asansör firmalarý veya
Elektrik ve Mekanik Proje bürolarý tarafýndan mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM
belgesine sahip bir mühendis tarafýndan çizilmelidir.
Asansör Makina Dairesinde

Kümbet Betonu

yüksekliði ne olmalýdýr?

Kümbet betonunun makina dairesi tabanýndan yüksekliði standart deðildir. Burada doðru referans
makine dairesi tabaný deðildir.
Asansörün çýkacaðý en son katýn zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundadýr. Dolayýsýyla
projenizin kat yüksekliðine göre deðiþebilir.

Farklý hýz ve kapasitedeki asansörler için bu mesafe deðiþiklik arz edebilir. Doðru ölçü için h
zaman sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulaþabilirsiniz
Asansörün Kuyu Dibi Derinliði ne olmalýdýr?

Asansör Kuyu dibi derinliði standarta uygun olarak 1400 mm den az olmamalýdýr. Hýz ve
kapasiteye göre deðiþim gösteren bu ölçüye sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulaþabilirsiniz. Ev ti
asansörlerde ise özel sistemler sayesinde 200 mm de dahi çözüm üretilebilir fakat bu özel çözüm
için mutlaka firmamýzla temas kurmanýz gerekir
Ýnþaatýn hangi safhasýnda asansör firmasýyla anlaþmak gerekir?

Kaba inþaat bittikten sonra sýva baþladýðý esnada asansör firmasýyla anlaþma yapmak doðru zaman
olacaktýr. Sahanlýkarda asansör kapýsý kenarlarýnýn

sýva ve kaplama iþleri montaj yapýlmadýðý sürece yürümeyecek ve iþlerinizin akýþý yavaþlayacakt
Anlaþma yapýldýktan sonra kaç ay içerisinde asansörün montajý tamamlanýr?
Asansörün tamamlanmasý sözleþme süremize göre yaklaþýk 3 aydýr. Asansörün inþaatda montajýndan
fabrikamýzda imalat ve tedarik süreci oldukça fazladýr.Fakat þunu unutmamak gerekir ki
asansörün bitiþi binanýn bitmesiyle de doðru orantýlýdýr.

Kapý kenar tadilatlarý, sahanlýklarýn kaplamalarý gibi iler yapýlmadýðý sürece asansörün montaj
tamamlanamaz. Asansör firmasý olarak bizler binanýzdan en son çýkan ekip oluyoruz. Ýnce
temizlik iþlemleri yapýlýrken asansörün son ayar ve temizlikleri de yapýlmaktadýr.
Garanti süresi ne zaman çalýþmaya baþlar?

Asansörün montajý bitirilip ruhsatý alýndýktan sonra asansör servise verildiði zaman garanti
süresi çalýþmaya baþlar. Ruhsat alýmý ve servise veriliþ arasýndaki zaman uzunca bir süre
olabilir. Bu süre zarfýnda asansör çalýþtýrýlmaz. Binada yönetim oluþup Bakým Sözleþmesi imzala
zaman son bir temizlik ve ayarlar yapýldýktan sonra bina yönetimide yani son kullanýcýlara
asansör teslim edildiði andan itibaren garanti süresi çalýþmaya baþlar
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Þantiye elektirði ile asansörün çalýþtýrlmasý mümkünmüdür?

Evet mümkündür ama risklidir. Þantiye elektirði ile kullaným esnasýnda oluþan tüm arýzalar gara
kapsamýndadýr ve kullanýma açýk tutan kiþinin sorumluluðundadýr. Yasal olarak ise TEK den
elektrik baðlanmadan asansörün çalýþtýrýlmasý yasaktýr.
Asansör montajýnýn iþ akýþ

planý nasýldýr?

Anlaþma yapýldýktan sonra röleve alýnmasýna müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapý
montajý yapýlýr. Makine dairesi inþaat iþleri bitirilmiþse makine motor montajý da yapýlabilir.
Bu iþlemler bittikten sonra kaba inþaat ve tadilat iþerinin yapýlmasý için montaja ara
verilir. Kapý kenar tadilatlarý ve sahanlýk döþemeleri bittikten sonra ince iþler dediðimiz
kabin tablo tesisat ve iþlemlere devam edilir.
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