
LVT - Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Eğitimi 

ELEKTRİK TESİSATLARINDA 
KULLANILAN ÜRÜNLERİN TEST 

VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİ 



İÇERİK 

LVT Hakkında Bilgilendirme 

Hizmetlerimiz 

EMC ve LVD Testleri 

IP Testleri 

Ürün Standartları 

Güvenlik Deney Standartları 

Güvenlik Deneylerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Test Süreci İçin Adımlar 

Belgelendirme Süreci 

Doğru – Yanlış Soruları 

 



https://www.youtube.com/watch?v=aAcIZ96VfC4


LVT Test Laboratuvarı 

%100 Yerli Sermaye Bağımsız Deney Laboratuvarı Akredite Kuruluş 



Akreditasyon 

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Turkey/110
https://ilac.org/signatory-search/
https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search


Hizmetlerimiz 

Ürün Belgelendirme Tip Testleri CE Sertifikasyonu 



LVT Akreditasyon ve Belgelendirme Hizmetleri 



Deney ve 
Kalibrasyon 

• TS EN ISO IEC 17025; laboratuvarların yetkinliği, tarafsızlığı ve 
tutarlı çalışmalarına dair genel gereklilikleri belirler. 
Laboratuvarların;müşterilerine, yasal mercilere, emsal 
değerlendirmesi kullanan kuruluşlar ve yapılara,akreditasyon 
kurumlarına karşı sorumluluklarını belirler ve 
laboratuvarların yetkinliğini onaylamak ya datanımak için 
kullanır.  

• TS EN ISO IEC 17025 standart kapsamında deney ve 
kalibrasyon şartlarının uluslar arası akreditasyona uygunluğu 
değerlendirilir.   

• TS EN ISO IEC 17025 uygulamaları genel olarak laboratuvarın 
çalışmalarını tarafsız bağımsız gizlilik ilkelerine bağlı ; teknik 
yeterlilik açısından laboratuvarlar arası karşılaştırma 
laboratuvar içi karşılaştırma yeterlilik deneyi, kalibrasyon 
,doğrulama geçerli kılma faaliyetlerini yerine getirmesini 
beklemektedir. 

 



Ürün Belgelendirme 

Ürün belgelendirme; tip testlerini tamamlayan, ilgili 
kalite standartları çerçevesinde üretimi gerçekleştirilen 
ürünlere, ilgili kapsama sahip ISO/IEC EN 17065 
standardı dahilinde akredite kuruluşlar tarafından 
sağlanan bir hizmet türüdür. Ürün belgelendirme 
sürecinde;  gerçekleştirilen denetimler,  uygunluğu 
doğrulanan ürünlerin kalite şartlarının her bir üründe 
sağlandığını gözlemlemek amaçlı gerçekleştirilir. 



CE Belgesi 

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu 
çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla 
sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı 
daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği 
Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım 
Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun 
olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve 
çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve 
Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan 
bir Birlik işaretidir. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en


Ne Yapıyoruz? 

Güvenilir İş Akışı 

Müşteri Odaklı Yaklaşım 

Güncellenen Altyapı Sürekli Eğitim 

Uluslararası Hizmet 



Ne Yapmıyoruz? 

Ekonomik Baskı İle 
Karar 

Testlerden Bağımsız 
Rapor 

Firmaya Göre Deney 
Sonucu 

Firmalar arası Bilgi 
Aktarımı 



Yapılan Deneyler 

EMC Testleri IP Testleri LVD Testleri 



EMC Testleri 

Elektromanyetik Uyumluluk(EMC) 
(2014/30/EU), elektrikli ve elektronik cihazların 
elektromanyetik bozulma oluşturma ve 
etkilenme ile ilgili kriterleri belirten bir 
direktiftir. EMC Deneyleri, Bağışıklık testleri ve 
Emisyon testleri olmak üzere 2 grupta ele alınır.  



Bağışıklık testleri; deneyi yapılan 
cihazın, iletilen bozulmalara maruz 
kaldığı zaman, çalışma niteliğini ve 
performansını değerlendirmektedir.  



Elektrostatik 
Boşalma(ESD) 

Deneyi  
TS EN  

61000-4-2 

Elektrostatik Boşalma (ESD) Testi; deneyi yapılan 
cihazın, operatörlerden doğrudan temasla ve hava 
yoluyla yakınında bulunan cisimlere statik elektrik 
boşalmalarına (deşarj) maruz kaldığında çalışma 
niteliklerini ve performansını değerlendirmektir.  



Radiated 
Immunity(RI) 

Testi 
TS EN  

61000-4-3 

Radiated Immunity Testi; deneyi yapılan cihazın, güçlü 
radyo frekans (RF) elektromanyetik alanlara maruz 
kaldığı zaman, çalışma niteliklerini ve performansını 
değerlendirmektir.  



Burst Testi 
TS EN  

61000-4-4 

Burst Testi; deneyi yapılan cihazın, güç kaynağı, işaret, 
kontrol ve toprak uçlarında elektriksel hızlı geçici 
rejimlere/ anî darbelere maruz kaldığı zaman, çalışma 
niteliklerini ve performansını değerlendirmektir.  



Surge Testi 
TS EN  

61000-4-5 

Surge Testi; deneyi yapılan cihazın, anahtarlama ve 
yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı 
gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü anî darbelere 
maruz kaldığı zaman, çalışma niteliklerini ve 
performansını değerlendirmektir.  



Conducted 
Immunity Testi 

TS EN 
 61000-4-6 

Conducted Immunity Testi; deneyi yapılan cihazın, 80 
MHz’e kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne 
alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen 
elektromanyetik bozulmalara maruz kaldığı zaman, 
çalışma niteliklerini ve performansını 
değerlendirmektir.  



Emisyon testleri; deneyi yapılan 
cihazın, ortama kablo veya hava 
yoluyla yaydığı elektromanyetik 
yayılım ve bu yayılımların, cihazın 
ait olduğu standartta belirtilen 
sınırlarda olup olmadığı 
değerlendirmektedir.  



Conducted 
Emission Testi 

IEC CISPR  
16-2-1 

 

Conducted Emission Testi standardı sadece cihazın 
kabloları aracılığı ile yayılan elektromanyetik alan 
dalgalarının limitlerini belirler. Bu limitler genellikle 
150kHz ile 30MHz arasındadır. 

 



Radiated 
Emission Testi 

IEC CISPR  
16-1-4  

Radiated Emission Test – Türkçe adı ile Yayılan Emisyon 
Testi- cihazların normal işletme koşullarında 
çalıştırıldıklarında çevrelerine havadan yaydıkları 
elektromanyetik alan dalgalarının seviyesini ölçmeyi 
amaçlar.  



Harmonik Testi 
TS EN  

61000-3-2 

Günümüzde kullanılan telefon, televizyon, bilgisayar 
gibi birçok elektrikli alet şebekede harmonik 
bozulmalara sebep olmaktadır. Harmonik Akım 
Emisyonlar İçin Sınır Değerler(61000-3-2) cihaz 
tarafından şebekeye gönderilen harmonik akımlarının 
hangi değerler arasında olması gerektiğini belirtir.  



Flicker Testi 
TS EN  

61000-3-3 

Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınırları diğer bir 
adı ile “Flicker” testi 220-250 V ve 50Hz frekansta 
alçak gerilim şebekesine bağlanması planlanan ve faz 
başına akımı 16 A veya daha altı olan cihazların 
gerilim dalgalanmalarının müsaade edilen sınırlarını 
belirler.  



LVD Testleri 

LVD (Low Voltage Directive)(Alçak Gerilim 
Direktifi) 50V ile 1000V arasında AC 75V ile 
1500V arasında DC gerilim ile çalışan elektriksel 
donanımların yüksek seviye koruma sağladığını 
doğrulamak amaçlı oluşturulmuş, geniş 
kapsamlı kişisel ve profesyonel kullanıma 
sunulmuş (evde kullanılan ürünler, kablolar, güç 
dağıtım üniteleri vb.) elektriksel donanımları 
kapsayan direktiftir. 



Dielektrik Testi 
Dielektrik testi yalıtımın etkinliğini belirlemek için bir 
bileşen veya üzerinde yapılan ilgili standarttaki 
koşullara uygun olarak gerçekleştirilen elektriksel bir 
testtir. 



https://www.youtube.com/watch?v=B3FqvpdK2gs


İzolasyon 
Direnci Testi 

Normal çalışma koşulları içerisinde gerilimli bölümler 
ile gerilimsiz bölümler arasında kullanılan yalıtkan 
malzemeye uygulanan sabit bir gerilim altında ölçülen 
akımın orantılanması sonucunda elde edilen veridir. 



Toprak 
Sürekliliği Testi 

Temelinde insan hayatını ve cihazın işlevini devam 
ettirebilmesini güvence altına almak amacıyla elektrik 
çarpmasına karşı korumayı sağlamak için tesis edilen 
topraklama sistemlerinin iletken bölümler ile toprak 
iletkeni arasındaki direnç değerinin ölçülmesidir.  



Sıcaklık Artış 
Testi 

Sıcaklık artış deneyi ilgili standartlar kapsamında, 
operatörün, kullanıcının ve donanıma temas 
edebilecek ya da etrafında bulunması muhtemel 
kişilerin güvenliğini emniyet altına almak amaçlı, 
normal çalışma şartları altında bulunan donanımın 
belirli konumlarından ısılçifler vasıtasıyla sıcaklık 
değerleri okunarak gerçekleştirilen deneydir.  Deney 
sonunda (donanım ısıl dengeye ulaştığında) alınan 
değerlerin ilgili standart limitlerini karşılaması 
durumunda donanımın standart şartlarını yerine 
getirdiği doğrulanır. 



Kısa Devre 
Testi 

Kısa devre deneyi LVD standartları kapsamında test 
edilen ürünlerin tek hata şartlarında ki dayanımlarının 
doğrulanması amacıyla uygulanan elektriksel bir 
testtir. İlgili LVD standartları dahilinde uygulanan kısa 
devre deneyi ilgili donanımının belirlenen kısa devre 
anma akımına dayandığını doğrulamak amacıyla 
gerçekleştirilir.  



https://www.youtube.com/watch?v=5UKCVLaxuPk


Yalıtma Aralığı 
Testi 

Ürünün ilgili standardında belirtilen, üzerinde 
elektriksel potansiyel bulunduran iletkenler arasında 
sağlanması gereken minimum açıklıklardır.  



Yanmazlık Testi 

Gerilimli ve gerilimsiz bölümlerde kullanılan yalıtım 
amaçlı malzemelerin IEC 60695 serisi standartlar 
kapsamında potansiyel alevlenme ve/veya ısıya maruz 
kalma durumundaki performansını doğrulamak 
amaçlı gerçekleştirilen testlerdir. İğne alevi, kızaran 
tel, bilye basınç vb. deneyler bu kategoriye girer.  



 
Yüzeysel Kaçak 

Mukayese 
İndisi(CTI)  

 

CTI, malzemelerin ve imal edilen bölümlerin kalite 
kontrolü için bir vasıta olması yanında, bir kabul 
kriteri olarak kullanılır. Bu deney üzerinden akım 
geçme potansiyeline sahip yalıtkan malzemeler 
üzerinde gerçekleştirilir. Deney sonucundan elde 
edilen verilere göre malzeme IEC 60112 standardınca 
tarif edilen kriterlere göre sınıflandırılır.  



IP Testleri 

IP (Ingress Protection)(Giriş Koruması) TS EN 60529 standardı 
kapsamında elektriksel donanımların mahfazalarına 
uygulanan, yabancı katı cisimlere, tehlikeli bölümlere 
erişmeye ve su girişine karşı korumanın doğrulanmasını içeren 
deneyler bütünüdür. Deney sonrası uygulanan deneylere göre 
sınıflandırma iki rakamlı olarak gerçekleştirilir. İlk rakam 
yabancı katı cisimleri ve tehlikeli bölümlere karşı erişim 
sınıflandırmasını belirtirken ikinci rakam da su girişine karşı 
korumanın derecesini belirtir. 



Ürün Standartları 



Radyo 
Frekansları 

Kullanan Sanayi, 
Bilim ve Tıp 

(SBT) Cihazları 
Emisyon 

Deneyleri  
TS EN 55022 

Bilgi teknolojisi ekipmanı tarafından üretilen sahte 
sinyal seviyelerinin ölçülmesi için prosedürler verilmiş 
ve hem A sınıfı hem de B sınıfı ekipman için 9 kHz ila 
400 GHz frekans aralığı için sınırlar belirlenmiştir. 
Limit belirtilmeyen frekanslarda ölçüm yapılmasına 
gerek yoktur.Bu standard gurubunu kapsayan 
ürünlerden bir kaçı, kameralar, ekranlar, modemler, 
ses ve görüntü ekipmanlarıdır. 



Bilgi Teknolojisi 
Cihazları -  

Emisyon 
Deneyleri 

TS EN 55032 

Bu standarttaki yayılan emisyon gereklilikleri, 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından 
tanımlandığı gibi bir radyo vericisinden gelen kasıtlı 
iletimlere veya bu kasıtlı iletimlerle ilgili herhangi bir 
sahte emisyona uygulanabilir olması 
amaçlanmamıştır. .  Bu standard gurubunu kapsayan 
ürünlerden bir kaçı, kameralar, ekranlar, modemler, 
ses ve görüntü ekipmanlarıdır. 



Bilgi Teknolojisi 
Cihazları – 

Bağışıklık 
Deneyleri 

TS EN 55024 

Bu CISPR yayını, CISPR 22'de tanımlandığı gibi bilgi 
teknolojisi ekipmanları (bilgi teknolojisi ekipmanları) 
için geçerlidir. Yayın, elektrostatik deşarjlar (ESD) dahil 
olmak üzere sürekli ve geçici olarak gerçekleştirilen ve 
yayılan rahatsızlıklarla ilgili kapsamındaki ekipman 
için bağışıklık testi gereksinimlerini tanımlar. Bu 
standart gurubunu kapsayan ürünlerden bir kaçı, 
kameralar, ekranlar, modemler, ses ve görüntü 
ekipmanlarıdır. 



Elektrikli Tıbbi 
Cihazlar İçin 
Bağışıklık ve 

Yayılım Deneyleri 
TS EN 60601-1-2 

Bu Uluslararası Standart, tıbbi elektrik ekipmanları ve 
tıbbi elektrik sistemlerinin temel güvenliği ve temel 
performansı için geçerlidir. 



Elektromanyetik 
Uyumluluk- Ev ve 
Benzeri Yerlerde 

kullanılan Cihazlar, 
Aletler ve Benzeri 

Cihazlar için 
Bağışıklık 
Deneyleri 

TS EN 55014-2 

CISPR 14'ün bu kısmı, evlerin ve elektrik kullanan 
elektrikli aletlerin ve benzer aletlerin elektromanyetik 
bağışıklık ile ve elektrikli oyuncaklar ve elektrikli 
aletler ile ilgilidir, cihazın voltajı tek fazlı cihaz için 250 
V'tan fazla değildir. Faz ve nötr bağlanacak ve diğer 
cihazlar için 480 V’tur. 



Elektromanyetik 
Uyumluluk- Ev ve 
Benzeri Yerlerde 

Kullanılan 
Cihazlar, Aletler ve 

Benzeri Cihazlar 
için Yayılım 

Deneyleri 
TS EN 55014-1 

CISPR 14'ün bu kısmı, AC veya DC tarafından 
çalıştırılan (bir batarya dahil), cihazlarda, elektrikli 
aletlerde ve aşağıda tanımlandığı gibi benzer 
cihazlarda 9 kHz ila 400 GHz frekansındaki radyo 
frekansı bozulmalarının emisyonuna uygulanan 
gereksinimleri belirtir.“Ekipman” teriminin kullanıldığı 
her yerde, “cihaz”, “ev veya benzeri cihazlar”, 
“elektrikli aletler”, “oyuncaklar” ve “cihaz” terimlerini 
daha belirgin bir şekilde içermektedir. 



Ark Kaynağı 
Cihazları için 
Bağışıklık ve 

Yayılım 
Deneyleri 

TS EN 60974-10 

Bu standart, güç kaynakları ve yardımcı donanımlar 
gibi ark kaynağı ve benzeri işlemler için, örneğin tel 
besleyiciler, sıvı soğutma sistemleri ve ark çarpma ve 
stabilizasyon cihazları için geçerlidir. 



Yol Trafik İşaret 
Sistemleri 

TS EN 50293 

EMC gereklilikleri için bu ürün standardı karayolu 
trafik sinyal sistemleri için geçerlidir. Bu Avrupa 
Standardı kapsamına giren ürün yelpazesi, yol trafik 
sinyal sistemleri ve sinyal kafaları, sinyal cihazları ve 
trafik işaretleri, denetleyici ve konut, destekler, ara 
bağlantılar, trafik dedektörleri, izleme ekipmanları, 
elektrik beslemesi gibi cihazlardır. Diğer sistemlerle 
birlikte çalışan yol trafik sinyal sistemleri; genel 
aydınlatma, demiryolu sistemleri de ilgili standarda 
uygun olmalı ve tüm ekipmanın güvenliğini 
azaltmamalıdır. 



Alçak Gerilim 
Anahtarlamalı 

Güç Kaynakları 
TS EN 61204-3 

IEC 61204'ün bu kısmı, inverter hariç AA ve / veya DA 
çıkış(lar) sağlayan 1000 V AA veya 1500 V DA’ya kadar 
kaynak gerilimleri tarafından sağlanan anahtar modlu 
güç kaynağı (SMPS) birimleri için elektromanyetik 
uyumluluk (EMC) gereksinimlerini belirtir. 



Elektrikli 
Aydınlatma Ve 

Benzeri 
Donanımla 

Bağışıklık 
Deneyleri 

TS EN 61547 

Elektromanyetik bağışıklık kurallarını ele alan bu 
standard, düşük gerilimli elektrik kaynağına veya 
bataryaya bağlanması amaçlanan lambalar, yardımcı 
cihazlar ve ışık veren diğer cihazlar gibi, IEC Teknik 
Komite 34’ün kapsamında bulunan aydınlatma 
cihazlarını kapsar. 



Elektrikli 
Aydınlatma Ve 

Benzeri 
Donanımlar 

Emisyon 
Deneyleri 

TS EN 55015 

• Bu standard, aşağıdakilerden kaynaklanan radyo frekans 
bozulmaların (iletim ve ışıma yoluyla) yayınıma uygulanır: 

• - Aydınlatma amaçları bakımından birincil işlevi ışık üretme 
ve dağıtma olan ve düşük gerilimli elektrik 

• besleme kaynağına bağlantısı veya batarya ile çalışması için 
ön görülen tüm aydınlatma donamı, 

• - Birincil işlevlerinden birisinin aydınlatma olduğu çok işlevli 
donanımın aydınlatma bölümü, 

• - Aydınlatma donanımı ile birlikte kullanım için öngörülen 
özellikle bağımsız yardımcı cihazlar, 

• - UV ve IR ışınım donanımı, 

• - Neon reklam panoları, 

• - Bina dışında kullanım için öngörülen sokak/alan (flood) 
aydınlatma, 

• - Taşıt aydınlatma (otobüsler veya trenlere monte edilmiş) 

 



Döner Elektrik 
Makineleri 

TS EN 60034-1 

IEC 60034'ün bu kısmı, kapsananlar dışındaki tüm 
döner elektrikli makinelere uygulanabilir. Akredite 
olarak madde 13 yapılır(emisyon testleri, standarda 
göre bağışıklık testlerine gerek yoktur.) 

 



Elektromanyetik 
Uyumluluk - 
Asansörler, 

Yürüyen 
Merdiven Ve 

Bantlar İçin Ürün 
Ailesi Bağışıklık 

Deneyi 
TS EN 12016 

Bu Avrupa Standardı, elektromanyetik ortamlarıyla 
ilgili temel güvenlik gereklilikleri de dahil olmak üzere 
binalara kalıcı olarak kurulması amaçlanan 
asansörlerde, yürüyen merdivenlerde ve hareketli 
yürüyüşlerde kullanılan aparatlar için bağışıklık 
performans kriterlerini ve test seviyelerini belirler. 



Elektromanyetik 
Uyumluluk - 

Asansörler, Yürüyen 
Merdivenler Ve 

Yürüyen Bantlar İçin 
Ürün Ailesi Emisyon 

Deneyleri 
TS EN 12015 

Bu Avrupa Standardı, elektromanyetik bozulmalara ve 
binalara kalıcı olarak yerleştirilmesi amaçlanan 
asansörler, yürüyen merdivenler ve hareketli 
yürüyüşler için test koşullarına ilişkin emisyon 
sınırlarını belirler. Bununla birlikte, bu sınırlamalar, 
radyo ve TV alımının neden olduğu rahatsızlıklara 
karşı tam koruma sağlamayabilir CNC makinaları, hafif 
sanayide kullanılan makinalar, endüstriyel çamaşır 
makinaları, ağır sanayi cihazları, kırma eleme tesisleri 
vb. makinalar bu kapsam dahilinde değerlendirilir. 



Yerleşim 
Birimleri, Ticari 
Ve Hafif Sanayi 

Ortamları 
Cihazlar Emisyon 

Deneyleri 
TS EN 61000-6-3 

EMC emisyon gereklilikleri için IEC 61000'in bu kısmı, 
konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlarda 
kullanılması amaçlanan elektrikli ve elektronik 
cihazlar için geçerlidir. CNC makinaları, hafif sanayide 
kullanılan makinalar, endüstriyel çamaşır makinaları, 
ağır sanayi cihazları, kırma eleme tesisleri vb. 
makinalar bu kapsam dahilinde değerlendirilir.  



Yerleşim 
Birimleri, Ticari 
Ve Hafif Sanayi 

Ortamları 
Cihazları 
Bağışıklık 
Deneyleri 

TS EN 61000-6-1 

EMU bağışıklık gerekleri için IEC 61000 standardının 
bu bölümü, mesken, ticari ve hafif sanayi 
ortamlarında kullanılması amaçlanan elektrikli ve 
elektronik cihazlara uygulanır. CNC makinaları, hafif 
sanayide kullanılan makinalar, endüstriyel çamaşır 
makinaları, ağır sanayi cihazları, kırma eleme tesisleri 
vb. makinalar bu kapsam dahilinde değerlendirilir. 



Sanayi Ortamı 
Cihazları 
Emisyon 

Deneyleri 
TS EN 61000-6-

4 

EMC emisyon gereksinimleri için IEC 61000'in bu 
kısmı, aşağıda açıklandığı gibi endüstriyel ortamlarda 
kullanılması amaçlanan elektrikli ve elektronik 
cihazlar için geçerlidir. CNC makinaları, hafif sanayide 
kullanılan makinalar, endüstriyel çamaşır makinaları, 
ağır sanayi cihazları, kırma eleme tesisleri vb. 
makinalar bu kapsam dahilinde değerlendirilir. 



Sanayi Ortamı 
Cihazları 
Bağışıklık 
Deneyleri 

TS EN 61000-6-2 

Bu standart aşağıda tanımlandığı gibi, endüstriyel 
çevrelerde kullanılması için tasarlanmış elektrikli ve 
elektronik aparatlara uygulanacak Elektromanyetik 
Uyumluluğa ilişkin (EMU) bağışıklık şartlarını kapsar. 
CNC makinaları, hafif sanayide kullanılan makinalar, 
endüstriyel çamaşır makinaları, ağır sanayi cihazları, 
kırma eleme tesisleri vb. makinalar bu kapsam 
dahilinde değerlendirilir.  



Güvenlik Deney Standartları 



TS EN 61439 

Bu standart, alçak gerilim anahtarlama ve kontrol 
düzenleri için tarifleri ve hizmet şartlarını, yapılış 
özelliklerini, teknik karakteristikleri ve doğrulama 
özelliklerini kapsar. − Beyan gerilimi AA durumunda 1000 
V’u veya DA durumunda 1500 V’u aşmayan donanımlar  
− mahfazalı veya mahfazasız olan sabit veya hareket 
edebilir donanımlar − elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, 
dağıtımı ve dönüşümü ile bağlantılı olarak kullanılması 
ve elektrik enerjisi tüketen teçhizatın kontrolü için 
amaçlanmış donanımlar − İlgili özelliklerin uygun olması 
şartıyla, örnek olarak gemilerde, raylı taşıtlardaki gibi 
özel hizmet şartları altında kullanım, patlayıcı 
ortamlardaki teçhizat ve ev içindeki uygulamalar (vasıfsız 
kişiler tarafından çalıştırılan) için tasarımlanmış 
donanımlar − Makinaların elektriksel teçhizatı için 
tasarımlanmış donanımlar.  



TS EN 60670  

Bu standart, ev veya benzerî yerlerdeki sabit elektrik 
tesisatlarında, bina içinde veya bina dışında 
kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi 1000 V AA ve 
1500 V DA’yı aşmayan elektriksel amaçlı yardımcı 
donanım için kullanılan kutuları, mahfazaları ve 
mahfazaların bölümlerini kapsar. 



TS EN 61386  

Bu standard, 1000 V AA ve/veya 1500 V DA’ya kadar 
olan elektrik tesisleri ve/veya haberleşme 
sistemlerindeki  yalıtılmış iletkenlerin ve/veya 
kabloların korunması ve tesis edilmesi için borular ve 
boru ek parçaları da dahil olmak üzere boru sistemleri  
ile ilgili  özellikleri ve deneyleri kapsar. Bu standart 
sistemi sonlandıran dişli ve dişsiz girişler dahil olmak 
üzere metalik, metalik olmayan ve kompozit boru 
sistemlerine uygulanır.  



TS EN 62208  
Bu standart; kullanıcı tarafından, anahtarlama ve 
kontrol bileşenleri yerleştirilmeden önce, mahfaza 
imalâtçısı tarafından sağlanan boş mahfazaları kapsar.   



TS EN 61587-1 

Bu standart, iç ve dış mekan uygulamaları için IEC 
60917’nin ve IEC 60297’nin detay özelliği 
standartlarında tarif edilen kabinlere, raflara, alt 
raflara ve şaseye ilişkin mekanik deneyler, 
iklimlendirme deneyleri ve güvenlik kurallarını kapsar. 
Bu standart, tamamen veya kısmen, IEC 60297 ve IEC 
60917 standartlarına göre yapılan elektronik donanım 
uygulamaları için mekanik yapılara uygulanır fakat 
elektronik donanıma ve sistemlere uygulanmaz.  



TS EN 60204-1 

Bu standart, çalışır durumdayken elle taşınamayan 
makinalara ait elektrik, elektronik ve programlanabilir 
elektronik donamlarının ve sistemlerinin 
uygulamalarını kapsar. CNC makinaları, hafif sanayide 
kullanılan makinalar, endüstriyel çamaşır makinaları, 
ağır sanayi cihazları, kırma eleme tesisleri vb. 
makinalar bu kapsam dahilinde değerlendirilir. 



TS EN 60950-1 

Bu standart, beyan gerilimi 600 V’u aşmayan, 
elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da 
kapsayan, batarya veya şebeke ile beslenen bilgi 
teknolojisi cihazlarına uygulanır.  Bu standart 
gurubunu kapsayan ürünlerden bir kaçı, kameralar, 
ekranlar, modemler, ses ve görüntü ekipmanlarıdır. 



TS EN 60598  

Bu standart, elektrik ışık kaynakları ile birleşik, 1000 
V’a kadar olan besleme gerilimleri ile çalışan 
armatürler ile ilgili genel kuralları kapsar. Bu 
standarttaki ilgili deneyler ve kurallar, sınıflandırma, 
işaretleme, mekanik yapılış, elektriksel yapılış ve 
fotobiyolojik güvenliği kapsar. Genel amaçlı 
aydınlatma armatürleri, gömme armatürler, yol ve 
cadde aydınlatmaları, taşınabilir armatürler, 
projektörler bu standarttaki bazı ürün gruplarından 
bazılarıdır. 



Güvenlik Deneylerinde Nelere 
Dikkat Etmeliyiz? 



 Toprak sürekliliği deneyi için test öncesi hazırlık aşamasında uygun kablo 
kesitleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca iletken bölümler arası 

temasın engellenmemesi adına boyalı yüzeylerin montajına çok dikkat 
edilmesi gerekmektedir.  



 Dielektrik deneyinde ise cihazın içerisinde bulunan bileşenlerin, 
gerilimli bölümlerinin arasındaki mesafe çok önemlidir. Cihazın tasarımı 

esnasında bu bölümlerin aralıklarına dikkat ettiğimiz takdirde ve bu 
bölümlerin muhafazaya olan mesafesine dikkat ettiğimiz takdirde 

riskleri en aza indirgemiş oluruz. Yüksek gerilim deneyinde, 
bahsettiğimiz bu bölümler birbirine ne kadar yakın olursa, testte atlama 

olma ihtimali ve testin başarısız olma ihtimali o kadar yüksektir. 



İzolasyon direnci deneyindeki riskleri en aza indirmek adına ise, bir 
canlıyı elektrikli bölümlerden korumak adına topraklamanın yanı sıra, 

güçlü bir yalıtım yapmamız gerekmektedir. Örneğin dış yüzeyi 
elektrostatik toz boya ile boya ile boyamak. Boyadan önce metal 
yüzeyin temizliğini sağlamak (çapakların temizlenmesi vb.)  gibi.. 



Sıcaklık artış deneyi deneyinde ise öncelikli olarak CE belgeli veya en 
azından güvenlik deneylerinden geçmiş bir bileşen kullanmakta fayda 
var. Ayrıca bileşenlerin dizaynı önem arz etmektedir. Isınan havanın 

yükselmesinden dolayı da mümkünse gerekli hava açıklıklarının 
sağlanması gerekmektedir. Ürün IP koruması olan bir ürünse ve 

havalandırma açıklıkları koyamıyor isek, IP koruma özelliği olan fanlar ile 
soğutma sağlamamız gerekmektedir.  



Yanmazlık deneyleri için ise, kullanılan plastik malzeme özelliğine hakim 
olmamız gerekmektedir. Bu kısmı da tedarikçimiz ile iletişime geçerek 
yanmaz malzemelerin tercih edilmesiyle aşabiliriz. Enjeksiyon sürecini 

tedarikçi ile değil de kendimiz gerçekleştiriyorsak, mutlaka V0 katkı 
maddesini de kullanmamız gerekmektedir. Bilye basınç deneyi gibi 
uygulamalarda ise hammadde mukavemeti önem arz etmektedir. 



Kondansatör boşalması deneyi için ise, bu bileşende mutlaka CE belgeli 
ürünler tercih etmemiz gerekiyor. 



Yalıtma aralığı ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları ile ilgili ise, baskılı 
kablaj kartlarında bileşenlerin bacak boyu mesafesinin uygun 

tasarlanması, girişlerdeki kablolamanın klemens kullanılarak yapılması, 
alınacak önlemler arasında en etkili olanlardır. 



Kısa devre testleri kesme ve dayanım testlerinden oluşmaktadır. 
İmalatçının beyan ettiği akım değeri beyan edilen süre zarfınca 

numuneye uygulanır. Devre kesicilerin devreye girip girmediği ya da 
mesnetlenmenin dayanıp dayanmadığı kontrol edilir. Olası 

uygunsuzluklarda izolatör seçimi ve dizayn tekrar gözden geçirilmelidir. 



Korozyon ve UV testleri sonucu malzemelerde görülen harici bozulmalar, 
paslanmalar, deformasyonlar, dayanıklı malzeme / kaplama / boya 

seçilerek önlenebilir. 



IP Testlerinde numunelere, toz ve su girişi olduğu sık sık görülmektedir. 
Uygun contalama, doğru kilit seçimi, birleşim yerlerinin izole edilmesi, 

contalı birleştirme elemanlarının kullanılması alınabilecek başlıca 
önlemlerdendir.  



Kaçak akım testlerinde uygulamalar, nem sonrasında ya da sıcaklığında 
yapılmaktadır. Buralarda ölçülen akım değerleri insana zarar verebilecek 
seviyelerde ya da toprak için gerekli limitlerin üzerinde olabilmektedir. 
Seçilen izolasyon malzemelerinin kalitesi ve akım taşıyan bileşenlerin 

izolasyon dereceleri, bu testlerde önem arz etmektedir. Sonuca 
doğrudan etki etmektedir.  



ESD, Radiated Immunity ve Radiated Emission Testleri için alınması 
gereken en önemli önlem cihazın topraklanmış olması ve elektronik 

kartların mahfazadan yalıtılmış olmasıdır. 



Burst, Surge ve Conducted Immunity Teslerinde, power filtresi ve 
varistörler kritik öneme sahiptir. 

 



Conducted Emission Testi için EMİ filtre kullanılması en kritik 
önlemlerdendir. 



Harmonik ve Flicker Tesleri için ise şok bobinleri kullanıldığı takdirde 
karşılaşılan olumsuzluklar büyük ölçüde giderilecektir. 

 



Test Süreci İçin Adımlar 

Standart Araştırma Kuruluş Yetkisini İnceleme AR – GE Faaliyetleri 

Sözleşme İmzası Süreç Takibi 



Belgelendirme Süreci 

Kalite Yönetim Sistemi 

Doğru Malzeme Seçimi AR – GE Süreci 
Doğru Tasarım 

Yetkin ve Uyumlu Bir Ekip 



Yanlış 
Soru 

TSE’den mi akreditesiniz? 



Doğru 
Soru 

TÜRKAK’tan mı 
akreditesiniz? 



Yanlış 
Soru 

TSE belgesi veriyor 
musunuz? 



Doğru 
Soru 

Standartlara uygunluk 
belgesini nasıl alabilirim? 



Yanlış 
Soru 

Bu işin oluru yok mu? 



Doğru 
Soru 

Ürünümün gireceği testler 
hakkında bilgi alabilir 
miyim? 



KATILIMINIZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 


