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§u A§ seŞti§kaŞı il* firnıa" C§ iŞareti ve 2?51 onaylanınış kunıluş tanıırcr nunığrö§lnL sade*e yııkanda aeİlftıen
frneuncİıgin
geıekiiliklerine uYgıın olan asaıısöre iliştirebilir. Verilen sertifikE finnanın her asansör için AE uygwluk n"yun, ı1ur,rıĞu
Yükilnılülilğiinü onadan ka]dırnıaa -Bu şertifika her yıI gözetim denetimi yapılınası koşulu iİe e"ç"rtidİ.

KEM Teknik Kontrol ve Beigelendirme l-ıd. Şü. appft}ves the installer iıas defrned a quality system in compliance uith t}e
ıequircııenls çf Annex-Xi l'uİı quaıryarr*r** oİ:*ı+ggıç*ut lüİ;"-. ıç*ır rıİ" -"fu}İ**',ırlır*rıiçrçaı atşix ç§
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