
  N:o 564 1809

Liite VI

HISSIN LOPPUTARKASTUS

1. Lopputarkastus on menettely, jolla hissin rakentaja tämän liitteen mukaisesti varmis-
taa ja vakuuttaa, että markkinoille saatettu hissi täyttää  tämän päätöksen vaatimuk-
set.  Hissin rakentajan on kiinnitettävä CE-merkintä hissin koriin ja laadittava EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Hissin rakentajan on tehtävä kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että markkinoille saatettu hissi vastaa EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvattua his-
siä ja siihen soveltuvia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

3. Hissin rakentajan on säilytettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja lopputar-
kastustodistuksen jäljennöksiä vähintään kymmenen vuotta hissin markkinoille saat-
tamispäivästä lukien.

4. Hissin rakentajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä mark-
kinoille saatettavan hissin lopputarkastus.  Yhdenmukaistettujen standardien mukai-
set tai vastaavat testit ja tarkistukset on suoritettava sen varmistamiseksi, että hissi
on tämän päätöksen vaatimusten mukainen.

Näiden tarkistusten ja testien on sisällettävä ainakin:
a) asiakirjojen tarkastus sen varmistamiseksi, että hissi on liitteen V osan B mukai-

sesti hyväksytyn hissin mukainen;
b) hissin toiminnan tarkastus tyhjänä ja nimelliskuormalla turvalaitteiden, kuten

esim. äärirajakytkimien ja lukituslaitteiden, oikean asennuksen ja toiminnan var-
mistamiseksi.

— lisäksi on tarkastettava, että hissin turvalaitteet toimivat vastaavilla kuormilla
myös sähkönsyötön katketessa,

— staattinen testi kuormalla, joka vastaa 1,25 kertaista nimelliskuormaa.

Nimelliskuormana käytetään hissin koriin merkittyä kuormaa.

Näiden testien jälkeen ilmoitetun laitoksen on tarkistettava, ettei hississä ole tapahtu-
nut käyttöä haittaavaa muutosta tai kulumista.

5. Ilmoitetulle laitokselle on toimitettava seuraavat asiakirjat:
— hissin asennuspiirustukset,
— lopputarkastukseen tarvittavat piirustukset ja kaaviot, erityisesti ohjauspiirien

kaaviot,
— jäljennös liitteen I kohdassa 6.2 mainitusta ohjekirjasta.

Ilmoitettu laitos ei voi vaatia yksityiskohtaisia suunnitelmia tai tietoja, jotka eivät ole
tarpeen markkinoille saatettavan hissin ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
kuvatun mallihissin yhdenmukaisuuden toteamiseksi.
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6. Jos hissi on tämän päätöksen vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on kiinni-
tettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa CE-merkinnän viereen liitteen III  mukai-
sesti ja laadittava lopputarkastustodistus, jossa mainitaan suoritetut tarkistukset ja
testit.

Ilmoitetun laitoksen on merkittävä tarkastustiedot hissin huoltokirjaan.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta valmistajalle lopputarkastustodistusta, sen
on esitettävä yksityiskohtaiset perustelut kieltäytymiselle sekä suositeltavat
toimenpiteet, joiden avulla hyväksyntä voidaan saada. Jos hissin rakentaja pyytää
uutta lopputarkastusta, sitä on pyydettävä samalta ilmoitetulta laitokselta.    

7. Lopputarkastustodistus sekä tarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto
on laadittava  ilmoitetun laitoksen sijaintimaan virallisella kielellä tai muulla ilmoite-
tun laitoksen hyväksymällä kielellä.


