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EN 81-20’NİN ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİNE GETİRDİĞİ
YENİLİKLER
Burak Özpınar
Mikrolift
b.ozpinar@mikrolift.com.tr
ÖZET
EN 81-1/2 standardı 1998 yılında çıkarılmış; 2009 yılına kadar da çeşitli ilave ve
değişiklikler yapılarak gelmiştir. En son A3 ilavesi yapılmıştır. 20 Temmuz 2014 yılında
köklü bir revizyon yapılarak
EN 81-20 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnsan ve yük
taşıma amaçlı asansörler – Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri
EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu içi güvenlik kuralları – Muayene ve
deneyleri – Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri
ve deneyleri
olarak yayınlanmıştır. Zorunlu uygulama tarihi 20 Temmuz 2017 olarak belirtilmiştir.
Bu sunumda Mikrolift olarak yeni standarda uygun olarak ürettiğimiz ve
belgelendirdiğimiz ürünümüzün ar-ge çalışmaları ışığında, yeni standardın asansör
kumanda sistemine ne gibi yenilikler getireceğinden bahsedilecektir.

Kuyu, Makine Dairesi ve Makara Dairesi Aydınlatması:
Makine dairesi veya makara dairelerinde bir kişinin çalışması için ihtiyacı olan en az 200 lux ve
çalışma alanları arasında hareket etmesi için kat seviyesinde 50 lux şiddetinde kalıcı montajı
yapılmış elektrik aydınlatması yapılmalıdır(madde 5.2.1.4.2).
Acil Durum Çalışması ve Test İşlemleri İçin Tertibatlar:
Panoda aşağıdaki istekleri karşılayan gösterge tertibatı bulunmalıdır(madde 5.2.6.6.3.c):
‐
‐
‐

Kabinin hareket yönünü,
Kilit açılma bölgesine ulaşıldığını ve
Kabinin hızı görülmelidir.

Pano Aydınlatması:
Pano içerisindeki cihazlar en az 200 lux şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak şekilde
ışıklandırılmalıdır. Panonun üzerine veya yakınına yerleştirilmiş bir anahtar, panonun
aydınlatmasını kumanda etmelidir(madde 5.2.6.6.3).
Otomatik Kapılar:
Bir koruyucu tertibat, kapının kapanma hareketi esnasında bir kişinin kapı girişinden geçmekte
olduğu sırada kapının otomatik olarak yeniden açılmasını sağlamalıdır. Bu koruyucu tertibat,
kapının kapanmasına 20 mm kaldığında devre dışı bırakılabilir(madde 5.3.6.2.2.1).
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1) Koruyucu tertibat (örneğin boy fotosel), kabin kapısı eşiği üzerinde en az 25 mm ve
1600 mm arasındaki mesafe üzerindeki açıklığı örtmelidir.
2) Koruyucu tertibat, asgari 50 mm çapındaki engelleri tespit edebilmelidir.
3) Kapı kapatılırken, kalıcı engelleri ortadan kaldırmak için koruma tertibatı önceden
belirlenmiş bir sürenin sonunda devre dışı kalabilir.
4) Koruyucu tertibatın devre dışı bırakılması veya arıza durumunda, asansör çalışmaya
devam ediyorsa, kapıların kinetik enerjisi 4 J’e sınırlandırılmalı ve akustik sinyal ile
kişiler uyarılarak kapının herhangi zaman süresinde kapanması sağlanmalıdır.
“Kabin Burada” Göstergesi:
Elle açılan durak kapılarında, kullanıcı kapıyı açmadan önce, kabinin katta olup olmadığını
anlayabilmelidir(madde 5.3.7.2.1).
Elle açılan durak kapıları üzerinde 5.3.7.2.1.a maddesinde istenilen lamine camlı açıklık
bulunmuyor ise; sadece kabin ilgili durakta durunca veya durmak üzere iken yanması gereken
“kabin burada” sinyali bulunmalıdır. Bu sinyal, kabin durakta durduğu ve kapılar kapalı
olduğunda sönebilir, ancak kabinin durduğu durağın çağrılma butonuna basıldığında sinyal ışığı
tekrar yanmalıdır.
Kabin Aydınlatması:
Kabin, herhangi bir duvardan 100 mm’den az olmayan herhangi bir noktadaki zeminden 1 m
yukarıda ve bir kumanda tertibatı üzerinde en az 100 lux aydınlatma sağlayacak şekilde kalıcı
montajı yapılmış elektrik aydınlatması yapılmalıdır(madde 5.4.10.1).
Bu aydınlatmada en az iki adet birbirine paralel bağlı lamba kullanılmalıdır (madde 5.4.10.2).
Aşağıda belirtilen yerlerde, 1 saat için en az 5 lux ışık şiddeti sağlayabilen tekrar şarj edilebilen
kaynaktan beslenen acil durum lambaları bulunmalıdır(madde 5.4.10.4):
a) Kabinde ve çatısında bulunan her bir alarm başlatma cihazında,
b) Kabin merkezinde zeminin 1m üstünde,
c) Kabin çatısının merkezinde zeminin 1 m üstünde.
Bu aydınlatma, normal aydınlatma beslemesinin arızasında otomatik bir şekilde devreye
girmelidir.
Acil Durumda Müdahale:
Elektrik kesintisi durumunda pano beslemesi için kullanılacak güç kaynağı, herhangi bir yükle
yüklü kabini en yakın durağa getirecek ve 1 saat süresince bu işlemi gerçekleştirebilecek
nitelikte olmalıdır(madde 5.9.2.3.1.b-1).
Kabini en yakın durağa getirirken hız, 0,30 m/s’den büyük olmamalıdır(madde 5.9.2.3.1.b-2).
Kabinin, bir kilit açılma bölgesinde olup olmadığının kontrolü kolaylıkla mümkün
olmalıdır(madde 5.9.2.3.2).
Statik Elemanlarla Alternatif Veya Doğru Akım Motorlarının Beslenmesi ve Kumandası:
Bu standartta, EN 81-1/2+A3 standardında istenilen yöntemlere ilaveten iki yöntemin daha
uygulanabileceği belirtilmiştir:
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c) Madde
M
5.11.2
2.3’e uygunn olan elekttrik devresi. Bu devre güvenlik devresi
d
gerekksinimlerini karşılayan bbir elektrik devresi olmalıdır. Bu ddevre bir güv
venlik
bileşeeni olarak kaabul edilmelli ve EN 81--50:2014, Madde
M
5.6’nınn gereklerinee göre
doğruulanmalıdır (Bu madde güvenlik deevresi içeren
n elektronik komponentt veya
progrramlanabilir elektronik siistemlerin tesst standartlarrını belirtmekktedir).
d) SIL
L3 gereklerini yerine gettiren, EN 61800-5-2:200
07 (Hızı ayarrlanabilir elek
ktrikli
güç tahrik sistem
mleri güvenlikk kuralları) standartlarına
s
a uygun güvvenli tork kap
patma
(STO
O: Safety Torrque Off) fonnksiyonlu hıız kontrol cihazı kullanıllabilir. Bu cihazın
donannım arıza tolleransı (HFT
T) en az 1 olm
malıdır.
SIL sertifikası bir
b sistemin SIF(Safety Instrumenteed Function)) güvenilirliğğini belirtir. SIF,
herhaangi bir işlem sırasında oluşabilecekk tehlikeli bir
b durumun
n algılanmassı ve bu durrumun
engelllenmesi fonkksiyonudur.

HFT (Hardware Fault Toleraance – Donnanım Hata Toleransı),
T
güvenlik
g
özeelliğinin kalitesini
gösteerir.
HFT 0: Tek hata güvenlik
g
kay
ybına neden olabilir.
HFT 1: Güvenlik kaybına ned
den olacak, aaynı anda olu
uşan en az ikii donanım haatası olmalı
HFT 2: Güvenlik kaybına ned
den olacak, aaynı anda olu
uşan en az üçç donanım haatası olmalı
Motoor Çalışma Süüresi Kısıtlam
ma:
Halattlı asansörleerde, seçilen
n maksimum
m motor çaalışma süressi sonunda motorun normal
n
çalışm
masına izin verilmez. Fakat muayyene veya acil durum
mda elektriklli çalışmayaa izin
verilm
melidir(maddde 5.9.2.7.1).
Hidroolik asansörrlerde, seçileen maksimuum motor çalışma
ç
süreesi sonunda motorun normal
n
çalışm
masına izin verilmez. Fakat muaayene çalışm
masına veyaa elektrikli kayma düzzeltme
çalışm
masına izin verilmelidir(m
v
madde 5.9.3..10.4).
Elekttrik Tesisat Montajı:
M
Tüm kontrol terrtibatı, öndeen bunların çalıştırılmassını ve bakımını kolayylaştıracak şekilde
monttajı yapılmalııdır. Düzenlii bakım veyaa ayarlama için erişimin gerekli olduuğu durumdaa ilgili
tertibbat, çalışma alanından
a
0,4
40 m ve 2,0 m yükseklik
k arasına yerrleştirilmeliddir. Bağlantı uçları
çalışm
ma alanındann en az 0,2 m yüksekliktee olması ve kontaktörler
k
ve kablolarıın kolayca bu
unlara
bağlaantısı yapılabbilecek şekillde yerleştiriilmiş olması önerilmekteedir. Bu gereekler, kabin çatısı
üzerinndeki tertibaata uygulanm
maz(madde 5..10.1.1.5).
Makiinanın Durduurulması ve Durma
D
Şartınnın Kontrol Edilmesi:
E
Asannsör duruyor iken, kontaaktörlerden bbirinin ana kontakları
k
açmamış
a
veyya elektromeekanik
tertibbatlarından biri
b akım deevresini kessmemiş ise, en geç bunu takip edden hareket yönü
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değişşiminde asannsörün hareketi engellenm
miş olmalıdıır. Bu izlemee fonksiyonuunda bir sık
kışma
(takıllma) durum
munda da ay
ynı sonuç sağğlanmalıdır.(madde 5.9.3.4.4)
Kabinn Pozisyonunnun Kontrolü
ü:
Asannsör ikiden fazla
f
durağaa hizmet veeriyorsa, aşaağıda belirtillen ilgili maakine boşluğunda
n bağımsız bbir tertibatlaa kabinin killit açılma böölgesi içindee olup
elektrrik besleme devresinden
olmaddığı kontrol edilebilmelid
dir(madde 5..9.3.9.3):
ya
a) Makinaa dairesi vey
b) Makine dolabı veya
c) Acil duurum müdahalesi için tert
rtibatlar tesis edilmiş ise, acil durum vve test panoları
üzeri.
Elekttrik Şokuna Karşı
K
Korum
ma:
Geneel(madde 5.10.1.2.1):
Koruuma önlemlerri, HD 60334-4-41(Alçaak gerilim elektrik tesisleeri-bölüm 4--41: Güvenliik için
korum
ma-Elektrik çarpmasına
ç
karşı
k
korumaa)’de belirtileen kurallara uygun
u
olmallıdır.
Elekttrik şoku riskkinin çıkmasına neden oolabilen elek
ktrik donanım
mı bulundurran ve başkaa türlü
açıkçça gösterilmeeyen mahfazaalar, IEC 604417-5036 graafik sembolü
ü ile işaretlennmelidir.

Uyarıı işaretleri, kuyu
k
duvarı kapı
k veya kappakları üzeriinde düzgüncce görülmeliddir.
Temeel Koruma (ddoğrudan tem
masa karşı kooruma)(madd
de 5.10.1.2.2
2):
Maddde 5.10.1.2.1’in gerekleriine ilave olarrak aşağıdakiler uygulanıır:
a) A
Asansör kuyuusunda, mak
kine alanlarrında ve maakara dairessinde doğruddan temasa karşı
elektrrikli donanımdan koru
uma, en azz IP2X ko
oruma sağlaayan mahfaazalar vasıttasıyla
sağlaanmalıdır.
b) Yeetkili personeeller donanım
ma erişebildiiğinde, doğru
udan temasa karşı IP2XD
D ye karşılık gelen
asgarri koruma derrecesi uygulaanmalıdır.
c) Kuurtarma çalışşmaları için üzerinde
ü
tehhlikeli elektriikli parçalar bulunan kuyyu mahfaza duvarı
d
açıldıığında, tehlikkeli gerilime erişim, IPXX
XB asgari ko
oruma dereceesi ile engelllenmelidir.
d) Üzerinde tehllikeli elektrik
k parçaları bulunan diğ
ğer kuyu maahfaza duvarrı için EN 50274
5
a
(Alçaak gerilim anahtarlama
ve kontrol düzeni üniiteleri-elektriik çarpmasınna karşı korumaTehliikeli gerilim
mli bölümleree istenmedenn yapılan doğrudan
d
tem
masa karşı kkoruma) stan
ndardı
uygullanır.
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İlave Koruma(maadde 5.10.1.2
2.3):
30 m
mA’i aşmayann artık çalışm
ma beyan akkımı kapasitteli artık akım
mdan korum
ma tertibatı (RCD)
vasıtaasıyla ilave korum,
k
aşağıdakiler için kkorunmalıdırr:
a) Kaabin aydınlattma devresin
nin anahtarı ve buna bağ
ğlı devreler (madde 5.100.1.1.1.b) ilee kuyu
aydınnlatması ve buna
b
bağlı deevreler(maddde 5.10.1.1.1.c) ve
b) Durak kontrolleri için ko
ontrol devrelleri ve göstergeleri ve 50 V AC ‘‘den daha yüksek
y
geriliime sahip güüvenlik zincirrleri ve
c) 50 V AC ‘den daha yükseek gerilime ssahip asansö
ör kabini üzerindeki devvreleri.
K
Kabinn Yükünün Kontrolü:
Asannsör, kabininn aşırı yükleenmesi duruumunda, oto
omatik seviy
yeleme dahill, kabinin normal
n
lerde, bu tertibat
harekkete geçmesiini önleyen bir tertibatlaa donatılmallıdır. Hidrollik asansörle
otom
matik seviyelemeyi engelllememelidirr(madde 5.12
2.1.2.1).
Muayyene Çalışmaa Kumandasıı(madde 5.122.1.5):
Muayyene ve bakkım çalışmassını kolaylaşştırmak için, kolayca çaalışılabilen m
muayene kum
manda
istasyyonu kalıcı olarak
o
aşağıdaki yerlerde monte edilm
melidir:
a) Kabin çatısına,
b) Kuyu boşluğuna,
e
gereekiyorsa; mu
uayene
c) Kabinii, açık bir muayene kapaağı ile içeriden hareket ettirmek
kapağğının yakınınnda,
d) Kabinii platformdan
n hareket ettiirmenin gereekli olduğu durumlarda,
d
pplatform üzerrinde.
Muayene kumanda isttasyonu aşağğıdakilerden oluşmalıdır:
a) Ellektrikli güvvenlik tertibaatı için gereekleri yerinee getiren biir
anahttar (muayenee çalışma anaahtarı),
İki koonumlu olmaası gereken bu
b anahtar, yyanlışlıkla çalışmaya karşşı
korunnmuş olmalıddır.
b) A
Açıkça gösteerilen yön yardımıyla kazara çalıışmaya karşşı
korunnmuş “YUKA
ARI” ve “AŞ
ŞAĞI” yönlüü basmalı buttonlar,
c) Kaazara çalışm
maya karşı konmuş “Ç
ÇALIŞTIRM
MA” basmallı
buton
nu,
d) Güüvenlik devreesine seri bağ
ğlı bir durduurma anahtarıı.
Kumaanda istasyyonu, kabin çatısındann kapı mek
kanizmaların
nı
kumaanda etmesi için kazarra çalışmayya karşı korrunmuş özeel
anahttarlarda buluundurabilir.
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Muayene Çalışma Fonksiyonları(madde 5.12.1.5.2.1):
Muayene konumunda muayene çalışma anahtarı, aynı anda gerçekleştirilen fonksiyonlar için
aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
a) Normal çalışma kumandaları,
b) Acil durum elektrikli müdahale,
c) Seviyeleme ve otomatik seviyeleme devre dışı bırakılmalıdır.
d) Güçle çalışan kapıların herhangi bir otomatik hareketi
Kapı/kapıların güçle çalışan kapanmaları aşağıdakilere bağlı olmalıdır:

engellenmelidir.

1) Kabin hareketi için yön butonuna basılarak çalışmaya veya
2) Kapıların kumanda etme mekanizmaları için kazara çalışmaya karşı korumalı
ilave anahtarlara.
e) Kabin hızı, 0,63 m/s’yi aşmamalıdır.
f) Kabin çatısı üzerindeki veya kuyu boşluğundaki herhangi bir ayakta durma
alanından dikey yükseklik mesafesi 2,0 m veya daha az olduğunda kabin hızı 0,3 m/s’yi
aşmamalıdır.
g) Normal kabin seyir sınırları aşılmamalıdır, örneğin normal çalışmada durma
konumları aşılmamalıdır.
h) Asansörün çalışması güvenlik tertibatına bağlı olarak kalmalıdır.
i) Birden fazla muayene kumanda istasyonu, “MUAYENE” ye başlamış ise,
muayene kumanda istasyonunda aynı basma butonu aynı anda basılmadıkça, bunların
herhangi birinden kabini hareket ettirmek mümkün olmamalıdır.
Asansörün Normal Çalışmasına Geri Dönüşü(madde 5.12.1.5.2.2):
Asansörün normal çalışmasına geri dönüşü, sadece muayene çalışma anahtarının/anahtar-larının
normale getirilmesiyle gerçekleşmesi mümkün olmalıdır.
İlave olarak kuyu boşluğundan asansörün normal çalışmasına geri dönüşü, sadece aşağıdaki
şartlarda mümkün olmalıdır:
a) Kuyu boşluğuna erişime müsaade eden durak kapıları, kapatılmalı ve kilitlenmelidir.
b) Kuyu boşluğunda bulunan tüm durdurma tertibatı devre dışı bırakılmalıdır.
c) Elektrikli tekrar ilk ayar konumuna getirme (reset) tertibatı aşağıdaki şekilde kuyu
dışında çalıştırıldığında:
1) Kuyu boşluğuna erişime müsaade eden kapının acil durum kilit açma tertibatıyla birlikte veya
2) Örneğin, kuyu boşluğuna erişime müsaade eden kapının yakın bir yerinde yerleştirilmiş
içeriden bir kilitlenmiş pano gibi sadece yetkili kişiler için giriş.
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Muayyene Kumanda İstasyonu
u(madde 5.122.1.5.2.4):
Muayyene kumandda istasyonun
nda aşağıdakki bilgiler bullunmalıdır:
a) Muuayene çalışm
ma anahtarı üzerinde
ü
veyya yakınında “NORMAL
L” ve “MUAY
YENE”
kelim
meleri,
b) Aşşağıdaki çizeelgede belirtildiği gibi rennkler yardım
mıyla hareket yönü:
K
Kumanda

Buton rengi

Sembol reng
gi

Sembo
ol referansı

Y
YUKARI

Bey
yaz

Siyah

IEC 60417 –
5022
5

AŞAĞI

Siyaah

Beyaz

IEC 60417 –
5022
5

ÇAL
LIŞTIRMA

Mavi

Beyaz

IEC 60417 –
5023
5

Sembo
ol

Muayyene kumandda istasyonu – Kumandallar ve resimli gösterimlerr (piktogramllar)
Not: Kumanda isttasyonunda alarm
a
butonuu yer alması isteğe bağlıd
dır.
ngi bir yön ve
v “ÇALIŞT
TIRMA” butonuna
Muayyene çalışmaasında kabin hareketi, saadece herhan
aynı aanda basıldığğında mümkü
ün olmalıdırr(madde 5.12
2.1.5.2.3).
Bu baasma butonlaar, EN 60947
7-5-1:2004 ‘tte belirtilen aşağıdaki
a
kategorilere aitt olmalıdır:
‐
‐

AC güvenlik
g
devrreleri için AC
C-15,
DC güvenlik
g
devrreleri için DC
C-13.

Uyguulanan yükleerle ilgili meekanik ve ellektrikli en az
a 1 milyon
n çalışma çeevrimine day
yanıklı
olmallıdır.
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Durakk ve Kabin Kapısını
K
Dev
vre Dışı Bırakkan BYPAS Tertibatı(maadde 5.12.1.88):
Kapı kilitleme koontaklarının bakımı
b
için durak ve kab
bin kapısını devre dışı bbırakan (bypaas) bir
tertibbat, kontrol paneli
p
veya accil durum vee deney panelinde bulunm
malıdır.
Tertibbat, kalıcı olarak
o
montaajı yapılmış mekanik haareketli (örneeğin kapak, güvenlik kaapağı)
veya Madde 5.11.2’ye göre elektrik güvvenlik tertib
batı için gereklere uygun
un olan priz soket
tertibbatıyla kontroolsüz kullanıma karşı korrumalı bir an
nahtar olmalıdır.

Durakk ve kabin kapısını
k
devrre dışı bırakm
ma (bypas) tertibatı,
t
bun
nların üzerindde veya yakıınında
“BYP
PAS” kelimeesi yazılarak tanımlanmaalıdır. Buna ilave olarak, devre dışı bıırakılan konttaklar,
elektrrik diyagram
mına göre tanımlayıcılar ille gösterilmiiş olmalıdır.
Alterrnatif olarakk aşağıdakii gibi elekktrik diyagrramlarına göre tanımlaayıcılarla birlikte
kullannılabilir.

DS kablo tesisatı diyagramı üzerinde
ü
devrre dışı bırakm
ma (bypas) reesimli gösterrim örneği.
Devree dışı bırakm
ma tertibatının etkinleştirm
me durumu açıkça
a
gösterrilmelidir.
Devree dışı bırakm
ma fonksiyon
nu için aşağıddaki şartlar yerine
y
getirilm
melidir:
a) Herhaangi bir oto
omatik güçlee çalışan kaapıların çalıışması dahill normal çaalışma
kumaandaları, tesirrsiz hale getiirilmeli,
b) Durak kapılarının, durak kapı kilitlerinin, kabin kapısının/kapıların
ının ve kabin
n kapı
ün olmalı,
kilitleerinin kontakklarının devrre dışı bırakıllması mümkü
c) Kabinn kapı/kapılaarının ve du
durak kapılarrının aynı anda
a
kontakklarını devree dışı
bırakkmak mümküün olmamalı,
d) Müstakkil ayrı bir izzleme sinyalli, kabin kapıısını kapatan
n kontak/kont
ntakların devrre dışı
bırakkılmasıyla kaabin harekettine müsaadee etmek için
n kapalı kon
numda kabinn kapı/kapıllarının
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bulunduğunu tespit edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca kabin kapısını kapatan kontak/kontaklar ve
kabin kapısını kilitleyen kontak/kontakları birleştirilmişse bu şart uygulanır.
e) El ile kullanılan durak kapılarında, durak kapı kontaklarının ve durak kapı kilitlerinin
aynı anda devre dışı bırakılması mümkün olmamalı,
f) Kabin hareketi, sadece muayene çalışmasında veya acil durum elektrikli
müdahalesinde mümkün olmalı,
g) Kabinde bir ses sinyali ve kabin altında yanıp sönen ışık, hareket sırasında aktif
olmalıdır. Bu sesli uyarının ses seviyesi, kabin altında 1m mesafede asgari 55 dB olmalıdır.
Arızalı Kapı Kontak Devreli Asansörün Normal Çalışmasının Önlenmesi(madde 5.12.1.9):
Bu madde ile kabin kilit açma bölgesinde iken bütün kapı emniyet kontaklarının düzgün
çalıştığının kontrol edilmesi gerektiği; eğer arıza tespit edilmiş ise asansörün normal
çalışmasının önlenmesi gerektiğini belirtilmektedir.
Bu tespit yapılırken durak ve kabin kapısı devre dışı bırakma (bypas) tertibatı bölümünde
bahsedilen(madde 5.12.1.8.3 d), kabin kapısına yerleştirilen ayrı bir izleme kontağından gelen
bilgide dikkate alınmalıdır.
Kabin kapısının hem kapatma hem de açmasında fiş-kontak, kilit ve izleme kontağından gelen
bilgiler sırasıyla kontrol edilmelidir. Sırasında açılmayan veya kapanmayan bir devre varsa
asansörün normal çalışması önlenmelidir.
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