More than safety.

EUCHNER Makine Emniyeti Mühendislik Hizmetleri

Makina Emniyet Danışmanlığı
Deneyimli makine emniyeti uzmanlarımız, ilgili tüm makine
emniyeti konuları için size danışmanlık sağlar.
Danışmanlık yaptığımız başlıca konular
fCE prosedürünün yanı sıra 2006/42 / EC sayılı Makine
Direktifinin gereklilikleri
fCE ile ilgili makine belgelerinin gözden geçirilmesi
fRisk değerlendirmesi için hazırlıklar
fEmniyet fonksiyonlarının EN ISO 13849-1'e göre
doğrulanması, ve SISTEMA'da uygulama
fEN ISO 13849-1'in açıklaması
fMakinelerin revizyonu ve yeniden yapılandırılmasında
danışmanlık
fMakine ve makine kurulumları üzerine danışmanlık
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Avantajlarınız
fKonular

müşteri

ihtiyaçlarına

fSorular

müşterilere

özel

göre

şekilde

belirlenir
cevaplanır

fDanışmanlık müşterinin kendi yerinde bizzat verilir
Müşteri için Servis Çözümleri
fDanışmanlık çözümlerimiz müşterinin özel emniyet
ihtiyaçlarını karşılar
Sabit fiyat veya saat başına ücret seçenekleri
Daha fazla bilgi almak için www.euchner.com.tr
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CE Uygunluk Beyanı ile Destek ve Danışmanlık
2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi, makinelerde kaza önleme ve
kısmen tamamlanmış makineler için tek tip koruma seviyesi
tanımlamaktadır. Uygunluk değerlendirme sürecinin sonunda
makine üreticisinin, makineye uygulanan standartlara uygun
olduğunu beyan eder ve ürününün yasal yönergelere
uygunluğunu üstlenir. Üretici daha sonra ürünü için CE işareti ile
sağlayabilir ve pazara sunabilir. Bu CE süreci, her biri EUCHNER
uzmanları tarafından desteklenen birkaç özelleştirilmiş adımdan
oluşur. Her adım, geçerli yönetmeliklerin iyi anlaşılmış yorumlarını
ve makine ve kurulumları ile ilgili ciddi uygulama tecrübesi ister.
Makineye uygulanan uyumlaştırılmış standartlar ilk aşamada
belirlenir. Daha sonra, makinenin ortaya çıkardığı tüm tehlikeleri
tanımlamak, değerlendirmek ve risk azaltma önlemleri önermek
için bir risk değerlendirmesi yapılır. Emniyet konsepti daha sonra
ayrıntılı olarak detaylandırılır ve SISTEMA süreci kullanılarak
doğrulanır. Bir sonraki aşama ise, makinenin emniyet sistemi test
edilir ve onaylanır. Dokümantasyon ise son adımdır. İşletim
talimatları gözden geçirilir, makine dokümantasyonu kontrol edilir
ve tamamlanır. Nihai bir rapor üretilir, ardından uygunluk
beyanının hazırlanması takip edilir.
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Müşteri Avantajları
ff
Bağımsız deneyimli uzmanlar karmaşık uygulama ve
yönergeler arasında sizlere en doğru yolu gösterir
ffHer adım için standartlaştırılmış yaklaşım garantisi, tüm
emniyet denetimleri için yüksek verimlilik
ff
Tüm değerlendirmeler en son yasa ve standartlar ışığında
yapılır

Müşteriler İçin Servis Çözümleri
CE sürecine, standartların uygunluk beyanı ve CE işareti ile ilgili
sizler için araştırmalar yapıyoruz. Mevcut hizmetlerimizi gözden
geçirerek ve genel hizmetlerimizi sunmadan önce projenin
bütçesini tahmin ederek işbirliğimize başlarız.
Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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Risk değerlendirilmesi
2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi, yeni bir makine
tasarlandığında veya mevcut bir makinenin önemli işlevleri
dönüştürüldüğünde veya değiştirildiğinde, CE uyumluluk
değerlendirme sürecini yeniden gerektirir. Bu sürecin temeli, tüm
makinelerin tehlikelerinin sistematik ve eksiksiz değerlendirmesini
sağlayan risk değerlendirmesidir. Prosedür ve değerlendirme
kriterleri EN ISO 12100 standardı ile uyumludur. Süreç, makinenin
ayrıntılı bir tanımı, kullanımı ve sınırları ile başlar. Makineye
uygulanacak standartlar listesi, kullanımı ve mevcut belgelerin bir
listesi daha sonra derlenmiştir. Makinedeki tüm tehlike bölgeleri
listelenir ve ardından standart bir değerlendirme sürecine girer. Her
bir tehlike bölgesi için, ayrıntılı risk değerlendirilmesi yapılır. Bunun
sonucunda risk azaltılır veya ortadan kaldırılır.

ff
Tüm değerlendirmeler en son yasa ve standartlar
ışığında yapılır
ffStandart prosedürler ve belgeler karşılaştırılabilirliği
sağlar. Bu da homojen bir gelişim sağlar.
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
Risk değerlendirme sonucu, aşağıdaki gibi yapılandırılmış ve
müşteriye bir sonuç raporu olarak bir belge teslim edilir.
f

Makinenin tanımı, kullanımı ve sınırları

f

Uygulanabilir standartların listesi ve makineye genel

bakış
f Her bir makine ömrü döngüsünde risk değerlendirmesi

Müşteri avantajları
ff
Bağımsız, deneyimli uzmanlar makineyi tüm emniyet
yönlerinden değerlendirir
ff
Risk değerlendirme yöntemi uluslararası standartta yapılır ve bu
yöntem defalarca kanıtlanmıştır

EUCHNER End.
Emn.Tek. Ltd.Şti.
Hattat Bahattin
Sok.No:13/A Ceylan Apt.
34730 Göztepe/ Kadıköy

Tel. 0 216 359 56 56
info@euchner.com.tr
www.euchner.com.tr

Her tehlike bölgesi için risk değerlendirmesi ve uygun
risk azaltma önlemleri ve tehlike bölgelerinin analizi

Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr

More than safety.

EUCHNER Makine Emniyeti Mühendislik Hizmetleri

Makine Revizyonlarında Emniyet Danışmanlığı
Makine revizyonu, güçlendirme ve mevcut bir makinenin her türlü
modernizasyonu,
makinenin
güvenlik
sistemlerini
de
etkileyecektir. Bu konuyla ilgili bir rehber Alman Federal Çalışma
ve Sosyal İşler Bakanlığı himayesinde geliştirilmiştir. Bu kılavuz,
önemli ve önemsiz değişiklikler arasında ayrım yapmak için genel
olarak kabul görmüş bir prosedürü sizlere sağlar.
Makinede yapılan bir değişiklik ya da koruyucu önlemler “önemli”
bir nitelik taşıdığında, mevzuata göre, değişen genel sistem için
yeni bir CE uygunluk süreci gerektirmektedir. Bir değişikliğin
önemli bir değişiklik olup olmadığı sorusu, dört karar seviyesine
sahip bir karar grafiği ile belirlenir. Her aşamada yorumlayıcı
nitelikteki kararlar verilmelidir. Deneyimlerimiz, müşterilerin her
seviye için gereken kararları almasına yardımcı olur.

Müşteri Avantajları
f EUCHNER'in deneyimli makine emniyet uzmanları,
değişikliklerin ve dönüşüm önlemlerinin değerlendirilmesine
yardımcı olur.
f Müşterilerimizin uyumluluk değerlendirmesinde yardımcı
oluyoruz
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ffMevcut makinenin ve planlanan dönüşümün analizi
f Değişim ve dönüşüm derecesine karar verilmesinde destek
ffÖnemli bir değişiklik halinde detaylı emniyet raporunun
sunulması
Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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Emniyet değerlendirmesi
Sıkça sorulan bir soru, mevcut bir makinenin veya parçalarının
emniyet yeterliliğiyle ilgilidir. Bu soruyu cevaplamak için,
makinenin veya makine montaj parçasının oluşturduğu en
önemli tehlikeler kaydedilir ve emniyet sınıflandırmaları mevcut
belgelere göre denetlenir veya tekrar belirlenir. Mevcut
korumalar standartlara uygunluk açısından incelenir.
Müşterinin isteği üzerine muayene, sistemin elektrik, pnömatik
ve hidrolik emniyet fonksiyonlarına da genişletilebilir.
Müşteri Avantajları
ffDeneyimli çalışanlar tarafından yüksek kalite kontrolü ve
tam uzmanlık matrisi sistemi
ffMüşteri makinesinin emniyet standartlarına göre
güncellenmesi
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Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ffEmniyet değerlendirmesinin türü ve kapsamı hakkında
anlaşma
ffMevcut koruma sistemlerinin uzmanlar tarafından
muayenesi
ffStandartlara uygun detaylı rapor sonucu
Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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Emniyet Konsepti
Tehlikeli bölgeler ve riskleri, bir risk değenlendirmesi ile anlaşılır.
Her bölge için riski en aza indirgemek ve özel önlemler almak
gerekir. Bireysel risk azaltma önlemleri, bir makinenin genel
bakışına dayanarak ortaya çıkarılır. EUCHNER, burada müşterinin
menfaatine kendini adar ve emniyet uzmanlarının seçiminde kesin
tarafsızlığını garanti eder. Emniyet konseptini geliştirmek için
müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz ve teknik ve ekonomik
açıdan ideal bir çözüm sunuyoruz. Emniyet konseptinin
uygulanması sadece makine kurulumunun emniyetini arttırmaz;
ayrıca makine kullanılabilirliğini ve hatta üretkenliği artırır.
Müşteri Avantajları
ffEmniyet uzmanlarımız teknik olarak uzmanlışmıştır ve
müşteriye özel çözümler sunar
ffMüşterilerimizin menfaatlerine ve tarafsızlığına bağlıyız
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ff
En son güncel Kanunlar ve standartlar ışığında konsept
geliştirme
ffDoküman sistemimizle uygunluğu garanti ediyoruz
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
İlgili makineler için güvenlik konseptini geliştiriyoruz. Müşterilerimiz,
aşağıdaki hizmetlere dayalı olarak bu hizmetler için bir teklif
alabilirler.
ffRisk azaltma önlemleri belirli bir düzene göre gösterilmektedir.
Son teknoloji mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik ve
hidrolik teknolojileri kullanarak ilgili tehlike bölgesi için
koruma geliştirilmesi
ffİlgili çözüm için teknik dokümantasyon
Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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2009/104 / EC İş Ekipmanı Direktifinin Kullanımına Göre
Tehlike Değerlendirmesi
2009/104 / AB sayılı İş Ekipmanı Direktifi'nin Kullanımı, iş
ekipmanı tarafından işveren tarafından sağlanan garantiyi ve
bunun çalışan tarafından kullanılmasını yönetmektedir. İşveren,
çalışanın sağlığını ve emniyetini bozabilecek tüm işyeri
tehlikelerini düzenli olarak belirlemeli ve bu tehlikeleri sınırlamak
için önlem almalıdır. Düzenli kontrol periyodu tehlike seviyesine
bağlıdır ve Alman Emniyet Kuralları (TRBS) çerçevesinde kesin
bir şekilde belirtilmiştir.

ffTehlike değerlendirmelerini hazırlama ve arşivleme
deneyimi
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ff
Tehlike değerlendirmelerinin türü ve kapsamı hakkında
anlaşma
ff
Arşivleme ve izleme sistemleriyle anlaşma
ff
Müşteri için geçerli standartlarının belirlenmesi

Bunun sonucunda, bir tesisteki her bölge için bir tehlike
değerlendirmesi yapılmalıdır. Standartlaştırılmış değerlendirme
şemaları, karşılaştırılabilirlik, bütünlük ve verimlilik nedenleriyle
tehlikelerin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

ffTehlike değerlendirilmelerinin anlaşılan takvime göre
uygulanması ve standartlarla uygunluğunun denetimi

Müşteri Avantajları

Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr

ffEUCHNER'in verimli ve eksiksiz planı
ffEUCHNER özellikle yüksek tehlikeye sahip alanlarda risklerin
belirlenmesi ve azaltılması noktasında uzun yılların deneyimini
taşır
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ffEylem planının hazırlanması
ffSon dokümantasyon ve teslim
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Makinaların bağlanması için risk
değerlendirmesi
Makineler arasındaki bağlantı en basit şekilde yük sistemlerinin birbirine
entegre edilmesidir. Bu sistemi endüstriyel robotlardan, dönen makinelere
birçok uygulamada görebiliriz. Bağlantılı makineler bir otomasyon hattında
olabileceği gibi, bireysel olarak da birbirine enterkonnekte edilmiş olabilir.
Bütün bu durumlarda makine tasarımlarının ve transfer noktalarının yeterli
makine emniyetine sahip olması önemlidir.
Müşterilerimizin tasarımlarını uzun yıllara dayanan deneyimlerimize göre
yapmalarını sağlıyoruz. Böylece standartlara ve yasalara uygun olarak
doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz. Karar verme sürecini ve
sonucunu kaydeden bir belge ile bir istişare süreci sonuçlandırıyoruz.

Müşteri avantajları

f EUCHNER'in deneyimli makine emniyeti
uzmanları değişiklikleri ve dönüşüm ölçülerini
değerlendirir
f Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda risk
değerlendirmesi yapılır
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ffMevcut makinenin ve planlanan bağlantının analizi
f Tasarım değişikliklerinin derecesini belirleme ve
emniyet değişiklerinin önerilmesi
ffTüm makinelerin değerlendirilmesine ilişkin raporda,
hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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SISTEMA hesaplaması, EN ISO 13849-1'e göre
gerekli Performans Seviyesinin doğrulanması
SISTEMA yazılım aracı, EN ISO 13849-1 uyarınca makine
emniyetinin
değerlendirilmesinde
sizlere
yardımcı
olur.
Gönderilen yapılandırma ile elde edilen emniyet değerlerini ve
Performans Seviyesini otomatik olarak hesaplar. Sistem konsepti
doğrulanmış ve düzenleme için belirlenen Performans Seviyesi,
risk değerlendirmesinde belirlenen gerekli PL (PLr) değerini
aştığında standart spesifikasyonlara uygundur.
Müşt eri avantajları

Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ffEmniyet fonksiyonlarının SISTEMA mimari gruplarına
adaptasyonu
ffSISTEMA hesaplama ve sonuçların dokümantasyonu

ff EUCHER, SISTEMA’nın gelişiminin başlangıcına kadar
uzanan SISTEMA uzmanlığına sahiptir.
ffSISTEMA hesaplaması hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.
Emniyet önlemleri EN ISO 13849-1 standardındaki
kurallara uygundur.
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ffSISTEMA, güvenlik sistemlerinin değerlendirilmesinde
uluslararası alanda önemli bir değer olan PFHD'yi göz
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Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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Uygulanan emniyet kavramının geçerliliği
Doğrulama işlemi, tam donanımlı makinenin emniyetli olup
olmadığını ve 2006/42 / EC Makine Direktifinin şartlarına
uygunluğunu kontrol eder. Bu son kontrol süreci, EN ISO 13849,
DIN EN 62061 ve EN 61508 standartlarına uygunluğunu
doğrular.
Emniyet
kontrolünden
önce,
risk
değerlendirmesinden
kaynaklanan her tehlike bölgesi ve bunun için uygulanan koruma
alanının dikkate alındığı validasyon planlaması yapılır. Deneyimli
uzmanlar her bir koruma için uygun bir kontrol stratejisi
geliştirirler.

ffProsedür müşteriye detaylı olarak açıklanmaktadır. Her planlama
aşaması müşteriye anlatılır.
ff
Standart belgelerin yanı sıra son teknoloji testleri ve ölçüm ekipmanı
yüksek üretkenliği garanti eder.
Müşteriler İçin Servis Çözümleri
f Tehlikeli bölgelerin daha sonra gözden geçirilmesi ve
belgelenmesi Risk değerlendirmesine ve kurulu korumalara dayalı
müşteri ile ayrıntılı bir test planının hazırlanması (emniyet kontrolü)
f Euchner ile birlikte makine kurulumunun gerçekleşmesi
f Emniyeti doğrulamak için standart ölçüm ve test raporunun
hazırlanması
f Makine dokümantasyonuna ek hazırlanması

Adım adım kontrol, detaylı testler ve makine belgeleri standart bir
ölçüm ve test raporu sağlar.
Müşteri avantajları
ffEuchner'in deneyimli emniyet uzmanları makineyi verimli ve
tarafsız emniyet değerlendirmesi ile ele alırlar
Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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AB uygunluk beyanı ve CE işareti için hazırlık
Yasal olarak gerekli tüm belgeler ve nihai rapor, AB uygunluk
beyanının imzalanmasından önce nihai adım olarak derlenmelidir.
EUCHNER bu belgeleri müşteri tarafından imzalayacak ve CE
işareti için değerlendirme plakaları üretecektir.

ffNihai raporun hazırlanması ve
derlenmesi AB uygunluk beyannamesi
için dokümantasyon
Daha fazla bilgi içi www.euchner.com.tr

Müşteri Avantajları
ffEUCHNER'in kendi teknik dokümantasyon bürosunun yanı
sıra standartlara uygun dokümanların üretilmesinde uzun yıllara
dayanan tecrübesi bulunmaktadır.
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Üretim tesisleri ile ilk emniyet denetim turu: “tesis
değerlendirmesi”
İlk inceleme turumuzda, uzmanlarımız üretim tesislerinde yürürler
ve makineler ile onların monte edilmiş korumaları hakkında genel
bir r a p o r hazırlarlar. Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, ilgili
makine kurulumunda harekete geçilmesi gereken ana alanların yanı
sıra, öncelik verilmesi gereken problemleri hızlı bir ş ekilde
belirlememize olanak sağlamaktadır. Bu değerlendirme ile üretim
tesisindeki kilit emniyet sorunlarına öncelik vermeye ve bunların
derhal düzeltilmesine yardımcı olabiliriz.

ffMüşterilerimizin menfaatlerine ve tarafsızlığına
bağlıyız.
ff
Bir makine emniyeti uzmanı olarak EUCHNER, her
zaman en yeni yasa ve standartlara göre işlem yapar.

Müşteri Avantajları

f Durumu hızla iyileştirmek için önlemlerin
önceliklendirilmesi

Müşteriler İçin Servis Çözümleri
ffMakinelerdeki kilit emniyet problemleri listelenir

ffEmniyet uzmanlarımız tüm makinelerin kapsamlı bir listesini
derler

f

ff
Müşterilerimiz, en acil müdahale gerektiren alanlara ilişkin genel
bir genel reaksiyon listesi hazırlar

Daha fazla bilgi için www.euchner.com.tr
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Makine ve tehlike bölgelerinin listelenmesi

