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GİRİŞ

· Bu kitapçık, bilgilendirme amaçlı olup, MERİH'in değiştirme hakkı saklıdır.

· Bu kitapçıktaki tüm resim, detay ve bilgiler Merih Asansör A.Ş.'ye aittir. İzinsiz olarak kısmen ya da
tamamen kopya edilmesi veya çoğaltılması, alıntı yapılması yasaktır.

· Bu kitapçıktaki ürünler sadece asansör sektöründe kullanılmak için üretilmiştir.

· MERİH ürünlerinin uygunsuz şartlar altında kullanımından doğan hasar ve zarardan, MERİH sorumlu
değildir.

· MERİH ürünlerinin montajı, montaj kılavuzundaki bilgilere uygun olarak eğitimli kişiler tarafından
yapılmalıdır.

· MERİH, kullanım sürecindeki kullanım hataları hariç, ürünlerin bu kitapçıktaki tanımlamalara uygun
olarak monte edilmesi halinde sağlıklı çalışacağını garanti eder.

· Ürünlerin garanti süresi, ürünün satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

· Yukarıdaki uyarıları dikkate aldığınız ve MERİH ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi
çalışmalar dileriz.

IMPORTANT NOTICE

· All information are given only for reference. MERİH keeps the right to make any changes without prior
notice.

· All the drawings and information contained in this manual are subject to local and international
copyright laws. Any full or partial reproduction copy or distribution is strictly prohibited without the
written consent of Merih Asansör A.Ş.

· The goods covered in this manual are designed to be exclusively used in the elevator industry.

· MERİH will accept no responsibility concerning damages that may result from the misuse or incorrect
handling and installing of the products.

· MERİH's products should be assembled in accordance with the installation guidelines by trained
people.

· MERİH ensures that the products will perform efficiently in case the products will be assembled as
defined at this manual without any user faults.

· The warranty period of MERİH products starts from the sales date and valid for 2 years.

· Thank you for your attention to above notices and prefer MERİH products.
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ÜRÜN TANIMI: TS 10922 EN 81-1 ve EN 81-2 numaralı standartlara göre imal
edilen asansör kabininden kata, kattan kabine giriş çıkışı sağlayan açılan ve
kapanan kapı tipleridir.

KULLANIM YERİ: Binaların kuyu duvarlarındaki asansör kabinine girişi ve asansör
kabininden çıkışı sağlayan açıklıklardır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI: Kapılar kuyu ölçülerine uygun olarak seçilmelidir. Kuyu
terazisinin normal olduğu koşullarda ve -5~°C ile +40~°C aralığında
çalıştırılmalıdır.
Kapıların çalıştırılacağı kuyu kesiti ve kabin EN 81-1 ve EN 81-2' ye uygun
olmalıdır.

KABİN KAPISI İÇİN
BESLEME GERİLİMİ     : 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
GÜVENLİK KONTAKLARI İÇİN
ANMA GERİLİMİ : 230 VAC
ANMA AKIMI : 0.5 A

PRODUCT DESCRIPTION: Doors produced according to TS 10922, EN 81-1 and
EN 82-1 to entrance and exit from the elevator cabin.

PLACE OF USE: Inside the elevator shaft on the openings at the floors and or on
the cabin.

WORKING CONDITIONS: The door should be chosen according to the elevator
shaft dimensions. Under normal shaft conditions doors work with in a temperature
range of -5~°C and +40~°C.
The elevator shaft and cabin should be constructed according to EN 81-1 and EN
81-2.

FOR CAR DOORS
POWER SUPPLY     : 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
FOR SECURITY SWITCHES
RATED VOLTAGE : 230 VAC
RATED CURRENT : 0.5 A
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KULLANMA TALİMATI

· Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat ediniz.
· Kuyu-kabin arası boşluğuna el, ayak, baston gibi yabancı cisimler sokmayınız.
· Güvenlik kapıları kapanmaya başladığında, kapı önüne kafa, el, ayak ve sert cisimlerle müdahale

etmeyiniz.
· 7 yaşından küçük çocukları yanında ebeveyn olmadan asansöre bindirmeyiniz.
· Kapı kapalı ve hareket halinde iken, kapı kanatlarına açma veya kapama yönünde aksi bir şekilde

müdahale etmeyiniz.
· Acil durumlarda kullanılmak üzere kilit açma üçgenini sorumlu bir kişiye imza karşılığında veriniz. Acil

durumda kilit açılma işleminden sonra, durak kapısı kapalı iken ve işletme gereği bir açma işlemi
mevcut değilse, kilit dilini açık konumda bırakınız.

· Asansörden inerken kapılar tamamen açılıp, zemini görmeden dışarı adım atmayınız.
· Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp, süratli davranınız.
· Asansör kat arasında kaldığında kapı camını kırıp veya kapıyı zorlayıp dışarı çıkmaya çalışmayınız.

Alarm butonuna basarak yardım gelmesini bekleyiniz.
· Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka firma veya kişiler asansöre müdahale etmemelidir.
· Asansöre binerken çocukları, evcil hayvanları (kedi, köpek, vb.) kontrol altında tutunuz.
· Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu ile oluyorsa, kapıyı butona basarak

açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.
· Asansör durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerde kapı, açma butonu ile de açılmıyorsa

imdat butonuna basarak dışarıdakiler ile irtibata geçiniz.
· Ürüne ait belgeleri ürün kullanımı süresince muhafaza ediniz.

OPERATING INSTRUCTIONS

· Be sure the cabin is at floor
· Do not insert any objects between the cabin and the elevator shaft.
· Do not interfere when the doors are closing.
· Do not let children under 7 alone to get into the elevator.
· Do not try to open the doors when the elevator is moving.
· The maintenance key should be keep and used by a competent. Leave the floor door unlocked until all

maintenance, repair and/or rescue procedure is finished safely.
· Do not leave the cabin until the doors are fully opened and the elevator stopped completely.
· Enter and exit the elevator at once.
· If the elevator stops between floors do not attempt to open the door and exit the cabin. Push the alarm

and wait for help.
· The elevator should be serviced by a qualified company. No third parties should provide maintenance

and / or repair.
· Make sure children and pets to get into safely.
· If the cabin door is connected to a button inside the cabin, do not attempt to open the door when the

elevator is moving.
· In normal operation, in case the elevator has stopped if the door doesn't work automatically, push the

alarm and wait for help.
· Keep all documents related to the product you have purchased during the entire usage period.
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BAKIM TALİMATI

· Panellerin hareket ettiği eşik kanallarını aylık olarak temizleyiniz. Temizleme işlemi tamamlanınca
temizlenen yüzeyleri kuru bez ile kurulayınız. Eşik kanalları üzerinde biriken toz vb. yabancı cisimleri
temizleyiniz.

· "Ayak Basmayınız" etiketine önem gösteriniz.
· Asansör kapısı hareketi gerçekleştirmiyorsa, asansörden (buzzer) ikaz sinyali (bip-bip sesi) geliyorsa,

arıza sebebi sıkışmadan veya kabin kapısındaki mekanizmanın elektrik aksamından kaynaklanabilir. Bu
durumda yetkili bir kişi tarafından, mekanizma elektriği kesilerek kanatların rahat hareket edip etmediği
kontrol edilmelidir. Normal ise tekrar elektrik veriniz, normal hareket etmiyorsa üretici firmadan teknik
servis yardımı talep ediniz.

· Kat ve kabin tamamen kapalı ve asansör komut aldığı halde hareket etmiyor ise; kat ve kabin kapılarının
fiş kontak devrelerinin tam temasının (iletilip-iletilmediğinin) olup olmadığını kontrol ediniz.

· Panellerin temizliğinde asit içerikli temizlik ürünleri kullanılmamalıdır ve paslanmaz panellerin temizliğinde
paslanmaz parlatıcısı kullanılmalıdır.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

· Clean and inspect the bottom sills monthly. Be sure the sill is free from stones, dust, cigarette butts, etc...
· Mind the "do not step" sings. Do not step on guide rails.
· If the doors remain and a warning sound is heard, this is most probably due to a main electrical

malfunction. Shut the elevator and call your service company.
· If the elevator does not respond to commands although the doors are fully closed, please check the

connector located near the lock assembly.
· Do not use cleansers with acid contain.  Use the steel shiner for stainless panels.

MONTAJ TALİMATI
MONTAJ ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

· Montaj anına kadar ürünü depolamanız gerekirse -5~°C ile +40~°C ortam şartlarında en fazla 3 yıl
muhafaza edebilirsiniz. Ürünü nem, su ve tozdan koruyarak, yerle temas ettirmeyiniz. Aksi halde
karşılaşılacak olan paslanma ve boya sorunları firmamız sorumluluğunda değildir.

· Montaja başlamadan önce; mekanizma ve panel ambalaj kutusu üzerindeki ürün bilgi etiketini kontrol
ederek talep ettiğiniz ürünün doğruluğundan emin olunuz.

INSTALLATION INSTRUCTION
NOTICE REGARDING THE INSTALLATION

· Check the labels to be sure the goods were delivered correctly.
· The goods can be stored for a period of 3 years in a temperature range of -5~°C and +40~°C. The

boxes should be protected from dust, humidity and contact with ground should be avoided.
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MEKANİZMA-KABİN VE EŞİK-KABİN  MONTAJI [ Mechanism-Car and Sill-Car Assembly ]

M8 FLANŞLI SOMUN
[Flanged Nut]

M5X16 HBI
[M5X16 HBI]

M5 SOMUN
[M5 Nut]

M5 PUL
[M5 Washer]

 M8x18FLANŞLI ABC
[Hexagon Flange Bolt]

Montaj için bağlantı seti kutusundan çıkan bağlantı elemanlarını kullanınız.  Montajda kullanılacak bağlantı
elemanları ve kapı tipine göre gerekli olan adetleri, bağlantı elemanları kutusunda ayrıca listelenmiştir.
For assembly, use the fasteners placed in the boxed mounting elements. For all types of  doors, necessary
fasteners and needed quantities are also listed in the mounting elements box.

Alüminyum eşiğin kabine montajında, eşiğin yönüne dikkat edilmelidir.
Resimde görüldüğü gibi montaj yapınız.

While assebling the sill to the car floor, please care about the sill position.
Assemble the sill as shown in the figure.
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4.2mm SAC VİDASI
[Tapping Screw]

MEKANİZMA-KAPAK VE EŞİK-RULMAN MONTAJI [Mechanism-Cover and Sill-Bearing Assembly]

KAPAK
[Cover]

10x24x1 PUL
[10x24x1 washer]

AXK 1024
RULMAN

[Needle Bearing]

EŞİK
[Sill]

Montaj için bağlantı seti kutusundan çıkan bağlantı elemanlarını kullanınız.  Montajda kullanılacak bağlantı
elemanları ve kapı tipine göre gerekli olan adetleri, bağlantı elemanları kutusunda ayrıca listelenmiştir.

For assembly, use the fasteners placed in the
boxed mounting elements. For all types of
doors, necessary fasteners and needed
quantities are also listed in the mounting
elements box.



Panelleri, alttan eşik üzerinde yataklanacak ve üstten
mekanizmaya sabitlenecek şekilde takınız. Kapı
performansını arttırmak için alt ve üst yatakları montaj
esnasında yağlayınız.

Assemble the panels, by centering the panel bearings
on the sill and constraining the panel on the mechanism.
To get more performance, grease the panel bearings.
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MEKANİZMA-PANEL MONTAJI [Mechanism-Panel Assembly]



DİKDÖRTGEN SOMUN
[Rectangular Nut]

ZAMAK SETİ
[Sill Guide]

M5X10 HBI
[M5X10 HBI]

Zamak setleri panele montajlanırken, zamakların yönüne dikkat
ediniz. Kabin içinden bakıldığında zamakların montaj sonrası
yönü alttaki resimde görüldüğü gibi olmalıdır.

While assembling the sill guides to the panel, please care
about the sill guides position. The view of  the sill guides from
the inside of the car should be as shown in the figure below.
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PANEL-ZAMAK MONTAJI [Panel-Guide Sill Assembly]
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CAM-PANEL MONTAJI [GLASS-Panel Assembly]


