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Başvuru Sahibi  : 

Üretim adresi  : 

Ürün adı  : 

Tip/Model  : 

Seri No : 

İncelemeyi Gerçekleştiren  : 

Tarih : 

 
Ürünün Kullanım Amacı :  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Değerlendirme sonuçları “ U (Uygun)”, “UD (Uygun değil)”, “KD (Uygulanabilir değil/Kapsam dışı)” ifadeleri ile belirtilmiştir. 

2014/35/AB Yönetmeliği Zorunlu Koşullar Açıklama U UD KD 

1.Temel Gerekler 
a)Elektrikli ekipmanın tanınmasını ve yapılış amacına uygun olarak güvenle kullanılmasını 
sağlamak için uyarıcı temel özellikler, elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün 
olmadığı durumda elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtilir.      

 

 

 

 

1.Temel Gerekler 
b)Elektrikli ekipman, bileşenleriyle birlikte, güvenli ve uygun şekilde monte edilip 
bağlanmasını sağlayacak şekilde imal edilir.                    

 
 

 
 

1.Temel Gerekler 
c)Elektrikli ekipman, amacına yönelik uygulamalarda kullanılması ve bakımının yeterli 
şekilde yapılması koşuluyla aşağıdaki 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen tehlikelere karşı 
gerekli korumayı sağlayacak şekilde tasarlanır ve imal edilir. 

 

 

 

 

2. Elektrikli ekipmandan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma        
a)İnsanlar ve evcil hayvanların doğrudan veya dolaylı temastan doğabilecek fiziksel 
yaralanma veya farklı türdeki zararlardan yeterli ölçüde korunması 

 
 

 
 

2. Elektrikli ekipmandan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma        
b)Tehlike oluşturabilecek sıcaklık, ark veya radyasyonun üretilmemesi,            

 
 

 
 

2. Elektrikli ekipmandan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma        
c)İnsanların, evcil hayvanların ve malların elektrikli ekipmanın neden olduğu elektriksel 
olmayan ve tecrübeyle bilinen tehlikelerden korunması, 

 

 

 

 

2. Elektrikli ekipmandan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma        
d)Yalıtımın öngörülebilen koşullar için uygun olması. 

 
 

 
 

3.Dış etkenlerin elektrikli ekipmanda oluşturacağı tehlikelere karşı 
koruma              
a)Kişilerin, evcil hayvanların ve malların zarar görmemesi için beklenen mekanik 
gereklilikleri karşılaması,               

 

 

 

 

3.Dış etkenlerin elektrikli ekipmanda oluşturacağı tehlikelere karşı 
koruma              
b)Kişileri, evcil hayvanları ve malları tehlikeye sokmayacak şekilde, beklenen çevresel 
koşullarda mekanik olmayan etkilere dayanıklı olması, 

 

 

 

 

3.Dış etkenlerin elektrikli ekipmanda oluşturacağı tehlikelere karşı 
koruma              
c) Öngörülebilen aşırı yükleme durumlarında kişileri, evcil hayvanları ve malları tehlikeye 
atmaması.       
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ÜRÜNDE KULLANILAN KOMPONENT LİSTESİ 
 

Komponentin adı, 
çeşidi 

İmalatçı 
 

Özellik 
(Tip, akım, güç, model-

tip numarası, yalıtım 
sınıfına ait bilgiler ) 

Uygunluk Belgesi 
(CE Uygunluk Beyannamesi, TSE, 
VDE,TÜV,UL v.b. ürün markaları, 

Data Sheet, Test Raporu, Malzeme 
Analiz Raporu) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Teknik Uzman Ad Soyadı: 

 

Tarih: 

 

Onay: 

 

 

 


