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BiğM TŞkıik KonüŞİ Ve §e}geİendimıc t*d" Şti" yukanda bahsi geçeıı fı"ıaşnıa {asarısöı ııroııtt edffi! 20i4.fJ3/AB Aşansör
Yönetıneİiği§K-Xl Taın Kalit* üüvençesi şrekiilikleriti yerine getiren bir katite sİsterni tanrmla<lığını ve uyguladıgın, on*y1*
§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§
111k andlUotiİied BodY ideııtifiÇatioa rıumber 275l to their lifts, which are merıtion*d above and conformiııgt+ the requiç_ınents
of'the dirffitivÇ. ThiS certificate does not tertninarc the instaiiçr"ş *btigation tş draşv up a written EU declaştioı.ı cıf tonsarmiş
for each lift" This certiiicaıe is subject to arıEual sıırveillance inspe*ion
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