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1. ÖNSÖZ
1. FOREWORD
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Değerli Müşterimiz,

Bulut Makina’yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Satın almış olduğunuz bu ürün; Bulut Makina’nın 1988’den bu yana edindiği bilgi 
ve tecrübesini harmanlayarak günümüz şartlarına uygun bir şekilde üretilmiştir.

Ürettiğimiz tüm ürünler;

“2014/33/AB Asansör Yönetmeliği”
“EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve 
eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri”
“EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - Muayene 
ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, 
muayeneleri ve deneyleri” standartlarına uygun üretilmektedir.

Bu kılavuzun oluşturulma nedeni asansörün doğru bir şekilde kurulmasını 
sağlamaktır.

Mevcut bilgilerin yetersiz geldiği durumlarda teknik departmanımıza
başvurabilirsiniz.
                                                

Dear Customer,

Thank you for choosing Bulut Makina.

The product you have purchased is manufactured by blending the know-how and 
experience of Bulut Makina since 1988, and is in compliance with today’s demands.

All our products are manufactured according to;

“2014/33/EU Lift Directive ”
“EN 81-20 Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the 
transport of persons and goods. Passenger and goods passenger lifts”
“EN 81-50 Safety rules for the construction and installation of lifts. Examinations and 
tests. Design rules, calculations, examinations and tests of lift components”

The purpose of this guide is to ensure appropriate installation of the lift.

You can contact our technical department for cases where current information is 
insu�cient.
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2. KABİN TANIMI
2. DEFINITION OF CABIN

Asansör kabini, yük ve insanların katlar arasında taşınmasında kullanılan çelik 
profil iskeleti ile askı halatlarına bağlı, çelik konstrüksiyonlardır.

BULUT MAKİNA tarafından EN Standartları’na uygun olarak üretilen kabinler, 
sadece asansör uygulamalarına özgün olarak tasarlanmıştır.

UYARI
Talimatlara uyulmadan gerçekleştirilen montajlar, sakatlıklara ya da kabinde 
hasara yol açabilir.
              

The elevator cabin is steel constructions connected to the ropes with the steel profile 
skeleton used for load and transporting of people between floors.

Cabins manufactured according to EU Standards by BULUT MAKINA are designed
specifically for lifts.

WARNING
Operations that are not done according to instructions may lead to injuries and damage 
in the cabin.



3. MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM İÇİN TALİMATLAR
3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION,USAGE AND MAINTENANCE
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Montaj işlemi dikkatli bir biçimde gerçekleştirilmelidir.  Lütfen bu kullanım 
kılavuzunun, kabinin bir aksesuarı değil, en önemli bileşenlerinden biri ve aynı 
zamanda bir güvenlik talimatnamesi olduğunu unutmayın.

Bu nedenle, kitapçığın uygun koşullarda bulundurulmasını gerekmektedir. 
Böylece; kabin ve kabin kullanımıyla ilgili tüm bilgiler sizden sonrakilere
aktarılır ve aynı zamanda kabinin montajının tam güvenlikle yapılması sağlanır.

DİKKAT!
GENEL TEHLİKE
- Tamir işlemleri kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır.
- Herhangi bir onarım işlemine başlamadan önce sistemi ve elektriksel hem de 
mekanik olarak sıfır enerji konumuna getirin ve güvenlik önlemlerine tamamen 
uyun.

                                                

Installation must be performed with utmost care. Please, bear in the mind that the guide 
hereby is not an accessory of the cabin, but one of its most important components as 
well as a set of safety instructions.

Therefore the booklet must be kept under proper conditions. This way, a completely safe 
installation of cabin will be ensured and the same time, all information regarding cabin 
and its use will be available for the future.

CAUTION!
GENERAL HAZARD
-Repairs must be done by qualified personnel.
-Before beginning any kind of repairs, bring the system both mechanically and
electrically to zero energy position and fully comply with safety precautions.
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3.1. ELEKTRİK BAKIM TEKNİKERİ
3.1. ELECTRICAL MAINTENANCE TECHNICIAN

Normal şartlarda kabini çalıştırabilen, elektriksel parçaların ayarlarını
yapabilen ve gerektiğinde bakım ve onarımı gerçekleştirebilecek eğitimli bir 
personel tarafından uygulanmalıdır. Bu eleman; çalışan elektrik devrelerine 
müdahele konusunda yetkili ve bilgili olmalıdır.                                              

Electrical maintenance must be performed by personnel who can run the cabin under 
normal circumstances and can make electrical adjustments, and who is trained to 
perform maintenance and repairs when necessary. Such personnel must be qualified and 
authorized to treat running electrical circuits.

3.2. MEKANİK BAKIM TEKNİKERİ
3.2. MECHANICAL MAINTENANCE TECHNICIAN

Mekanik bakım; normal şartlarda kabini çalıştırabilen, mekanik parçaların 
ayarlarını yapabilen ve gerektiğinde bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek 
eğitime sahip bir personel tarafından uygulanmalıdır.                                 

The term defines trained and qualified personnel, since installation is a completely 
manual operation; it requires operator know-how and precision. It is absolutely forbid-
den for the lift motorman or service person to perform operations which must be done 
by Maintenance Technician.



4. GÜVENLİK TALİMATLARI 
4. SAFETY INSTRUCTIONS
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Güvenlik kurallarına ve işaretlerine uyan ve çalışanların yararlanmasını
önlemek için gerekli ekipmanların sağlanması gereklidir. Örneğin; gözlük, 
güvenlik elbisesi vb. uyarı levhalarını kullanınız ve uyunuz.

NOT:
Bu kitapçıkta anlatılan yöntemlerin tamamı fabrika ortamında denenmiş 
çalışmalara dayalıdır. Ancak her operatör kendine en uygun yöntemle işlemi 
gerçekleştirebilir.

Gördüğünüz bölümle ilgili teknik servis desteğine ihtiyaç duyarsanız Bulut 
Makina ile temasa geçiniz.
                                             

Equipment which is in compliance with safety rules and signs, and which is necessary to 
prevent employee injuries must be provided. For example; goggles, safety suits etc.

NOTE:
All methods within the booklet herein are based on studies which are tested under 
factory conditions. However, each operator may perform by following the method that 
the finds most convenient.

Contact Bulut Makina in case you need technical assistance regarding the sections.
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5. GARANTİ
5. WARRANTY

Malzeme teslimattan önce kurularak test edilmiştir. Tedarikçi, malzemenin 
görüntüsünde bir kusur olmadığını garanti eder. Alıcı ya da teknisyenleri
tarafından gerçekleştirilecek, tanımlara uymayan operasyonlar ya da
uygulamalarda sorumluluk kabul etmemektedir.

NOT:
Teslim alırken, bütün parçaların istediğiniz özelliklere uygunluğunu ve kabinde 
herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar ya da eksik parça 
olması durumunda üreticiye net bir şekilde eksikliğin ne olduğunu bildiriniz.

All materials have been installed and tested prior to delivery. Supplier guarantees 
visually faultless materials. Operations or implementations by the buyer or his
technicians which are incompatible with definitions and instructions are outside
supplier’s responsibilty.

NOTE:
Make sure to check, compliance of all parts with the specifications of your preference 
and whether there is any damage in the cabin.



6. PARÇA LİSTESİ
6. PART LIST

KTAB.01 : KABİN TABANI
KTAB.02 : L TİPİ SÜSPANSİYON İÇİN KABİN TABAN BAĞLANTI PARÇASI
KTAB.03 : TABAN SABİTLEME ARA SACI
KTAB.04 : OTOMATİK KAPI RAYI
KTAB.05 : RAY ALT DESTEK
KTAB.06 : ETEK SACI YAN BAĞLANTISI
KTAB.07 : ETEK SACI
KTAV.01 :  KABİN TAVANI
KTAV.02 : MEKANİK TİP SÜSPANSİYON İÇİN KABİN ÜST SABİTLEME PARÇASI
KTAV.03 : MAKARALI DAYAMA
KTAV.04 : KORKULUK DİKMESİ
KTAV.05 : KORKULUK YAN BAĞLANTILARI
SS.01 : L TİPİ SÜSPANSİYON DAYANMA AYAĞI
SS.02 : L TİPİ SÜSPANSİYON İÇİN KABİN ÜST SABİTLEME PARÇASI
SM.01 : TABAN BAĞLANTI TIRNAĞI
SM.02 : TABAN BAĞLANTI PARÇASI
SM.03 : SÜSPANSİYON DİKMESİ (NPL,NPU)
KY.01 : ARKA DUVAR
KY.02 : YAN DUVAR
KY.03 : ÖN YANLAR
KY.04a : KABİN ÜST ALIN
KY.04b : ÜST ALIN KAPAĞI
KY05 : YAN DUVAR MİLİ
KY05G : KONİK CIVATA
KF.01 : MERKEZİ FOTOSEL APARATI
KF.02 : TELESKOPİK FOTOSEL APARATI
KF.01a : MERKEZİ FOTOSEL APARATI BAĞLANTI SACI
KF.02a : TELESKOPİK FOTOSEL APARATI BAĞLANTI SACI
KFD : FOTOSEL SACI
K.O : KABİN OPERATÖR GÖVDESİ
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KTAB.01 : CABIN FLOOR
KTAB.02 : CABIN FLOOR CONNECTING PIECE FOR L TYPE CAR FRAME
KTAB.03 : FLOOR FITTING SHIM
KTAB.04 : AOTUMATIC DOOR RAIL
KTAB.05 : BOTTOM BRACING PIECE FOR RAIL
KTAB.06 : TOE GUARD SIDE CONNECTING PIECE
KTAB.07 : TOE GUARD
KTAV.01 : CEILING
KTAV.02 : CABIN TOP FIXING PIECE FOR MECHANICAL CAR FRAME
KTAV.03 : ROLLER PIECE
KTAV.04 : PROTECTOR FRAME VERTICAL ROD
KTAV.05 : PROTECTOR FRAME SIDE CONNECTING PIECES
SS.01 : L TYPE CAR FRAME COUNTERFORT
SS.02 : CABIN TOP FIXING PIECE FOR L TYPE CAR FRAME
SM.01 : FLOOR CONNECTING TEETH
SM.02 : FLOOR CONNECTING PIECE
SM.03 : CAR FRAME VERTICAL ROD (NPL,NPU)
KY.01 : REAR WALL
KY.02 : SIDE WALL
KY.03 : FRONT SIDES
KY.04a : FRONT HEAD OF THE CABIN
KY.04b : FRONT HEAD COVER
KY05 : SIDE WALL AXLE
KY05G : TAPERED BOLT
KF.01 : CENTRAL PHOTOCELL KIT
KF.02 : TELESCOPIC PHOTOCELL KIT
KF.01a : CENTRAL PHOTOCELL KIT CONNECTING PLATE
KF.02a : TELESCOPIC PHOTOCELL KIT CONNECTING PLATE
KFD : PHOTOCELL PLATE
K.O : CABIN OPERATOR



7. MONTAJ TALİMATLARI 
7. INSTALLATION  INSTRUCTIONS

Şekil 1.
Figure 1.
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7.1. MEKANİK TİP SÜSPANSİYON, KABİN BAĞLANTISI
7.1. MECHANICAL CAR FRAME, CABIN CONNECTION

7.1.1. Taban, bağlantı parçası (SM.02) üzerinde oturtulur. Daha sonra bağlantı 
tırnakları (SM.01) yardımıyla süspansiyona sabitlenir.                                             

7.1.1. Floor is adjusted to the connecting piece (SM.02). Then, it is fixed to the car frame 
with connection clips (SM.01).
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Şekil 2.
Figure 2.

7.1.2. Taban bağlantı parçası (SM.02) üzerine oturtulur. Daha sonra bağlantı 
tırnakları (SM.01) vasıtasıyla süspansiyona sabitlenir.                                             

7.1.2. Floor is adjusted to the connecting piece (SM.02). Then, it is fixed to the car frame 
with connection clips (SM.01).
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Şekil 3.
Figure 3.

7.1.3. Taban bağlantı rayına sabitlenen kabin üst bağlantı parçasıyla (KTAV.02) 
süspansiyona sabitlenir. Makaralı dayamaları (KTAV.03), ray arasına göre 
süspansiyn dikmelerine (SM.03) yakınlaştırılır.                                             

7.1.3. Ceiling is fixed to the car frame with the car overhead bracing part (KTAV.02) which 
was fxed to the connection rails.Roller parts(KTAV.03) are approiched to car frame 
vertical rods (SM.03) according to distance between rails.
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Şekil 4.
Figure 4.

7.1.4. Taban bağlantı rayına sabitlenen kabin üst bağlantı parçasıyla (KTAV.02) 
süspansiyona sabitlenir. Makaralı dayamaları (KTAV.03), ray arasına göre 
süspansiyon dikmelerine (SM.03) yakınlaştırılır.                                             

7.1.4. Ceiling is fixed to the car frame with the car overhead bracing part (KTAV.02) which 
was fixed to the connection rails. Roller parts (KTAV.03) are approiched to car frame 
vertical rods (SM.03) according to distance between rails.
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Şekil 5.
Figure 5.

7.2. KABİN MONTAJI
7.2. CABIN ASSEMBLY

7.2.1. Arka duvarı (KY.01) M6 cıvatalar ile tabana (KTAB.01) bağlanır.                                            

7.2.1. Rear wall (KY.01) is fixed to the floor (KTAB.01) with M6 bolts.
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7.2.2. Yan duvarlar (KY.02) ilk olarak tabana bağlanır. Daha sonra ilk deliklerin-
den M6 cıvatalar ile arka duvara (KY.01) sabitlenir.                                            

7.2.2. First, side walls (KY.02) are fixed to the floor. Then, they are fixed to rear wall (KY.01) 
by the first holes with M6 bolts.

Şekil 6.
Figure 6.
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Şekil 7.
Figure 7.

7.2.3. Tavan (KTAV.01) M6 cıvatalar ile duvara bağlanır.                                      

7.2.3. Ceiling (KTAV.01) is fixed to the walls with M6 bolts.
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7.2.4. Ön yanlar (KY.03), tabana (KTAB.01), eşiğe (KTAB.05), tavana (KTAV.01) ve 
yan duvarlara (KY.02) M6 cıvatalar ile bağlanır.                                            

7.2.4. Front sides (KY.03) are fixed to the floor (KAB.01), sill (KTAB.05) to the ceiling 
(KTAV.01) and to side walls (KY.02) with M6 bolts.

Şekil 8.
Figure 8.
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Şekil 9.
Figure 9.

7.2.5. Üst alın (KY.03); tabana (KTAB.01), eşiğe (KTAB.05), tavana (KTAV.01) ve yan 
duvarlara (KY.02) M6 cıvatalar ile bağlanır.                                            

7.2.5. Front head of the cabin (KY.04) is fixed to the ceiling (KTAV.01) and front sides 
(KY.03) with M6 bolts.
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7.2.6. Üst alın kabine monte edildikten sonra, alın kapağı (KY.04b) M3 vidalarla 
kapatılır.                                           

7.2.6. After the front head was to the cabin cower is closed with (KY.04b) M3 screws.

Şekil 10.
Figure 10.
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7.2.7. Montajın ilk aşamasında alttan ve üstten birer cıvata ile sabitlenmiş olan 
yan duvarların orta bağlantıları mil yardımıyla yapılır. Mil (KY.05) tavanın 
üstünden tabana doğru çakılarak monte edilir.                                           

7.2.7. Side walls are fixed with bolts at the first step of assemble. At this step these
walls are assembled with the help of axle. Axle (KY.05) should be assembled from ceiling 
to the floor.

7.2.8. Kabinin dört köşesinden çakılan miller, duvarları birbirine sabitler.                                          

7.2.8. Axles fix the walls to each other.

Şekil 11.
Figure 11.

Şekil 12.
Figure 12.
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Şekil 14.
Figure 14.

7.2.7.Yan duvarlar üzerinde takılı olan konik cıvatalar (KY.05G), bağlantı
yapılacak duvardaki geniş yuvadan geçirilir. Kendi ağırlığıyla aşağıya doğru 
(geniş yuvadan dar yuvaya doğru) hareket ettiriilerek sabitlenir. Daha sonra,
alt ve üst boşluklara birer cıvata takılarak iki duvar birbirine monte edilir.                                        

7.2.7. The tapered bolts (KY. 05G) mounted on the side walls are passed through the wide 
slot on the wall to be connected. It is fixed by moving downward( from the wide slot to 
the narrow slot) with its own weight. The two walls are mounted to each other by 
attaching one bolt to the upper and lower cavities.

7.2.8. Kabinin dört köşesinde
kullanılan konik cıvata
(KY.05G), duvarları
birbirine sabitler.                                         

7.2.8. The tapered bolt
(KY. 05G) used in all
four corners of the cab
fixs the walls together.

Şekil 13.
Figure 13.
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Şekil 15.
Figure 15.

7.2.9. Ray (KTAB.04), eşiğe (KTAB.05) M10 cıvatalar ile sabitlenir.                                            

7.2.9. Rail (KTAB.04) is fixed to the sill (KTAB.05) with M10 bolts.
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7.2.10. .Etek sacı yan bağlantıları (KTAB.06), eşiğe M6 cıvatalar ile bağlanır.                                           

7.2.10. First toe guard side connecting pieces  (KTAB.05) are fixed to the sill with M6 bolts.

7.2.11. Etek sacı (KTAB.07), yan bağlantılara sabitlenir.                                          

7.2.11. Then, the toe guard (KTAB.07) is fixed to the side connceting pieces.

Şekil 16.
Figure 16.

Şekil 17.
Figure 17.



7.2.10. .Etek sacı yan bağlantıları (KTAB.06), eşiğe M6 cıvatalar ile bağlanır.                                           

7.2.10. First toe guard side connecting pieces  (KTAB.05) are fixed to the sill with M6 bolts.

Şekil 18.
Figure 18.

7.2.12. Korkuluk dikmeleri (KTAV.04) tavana M6 cıvatalar ile sabitlenir.
Daha sonra yan parçalar (KTAV.05), dikmelere M5 vidalar ile bağlanır.                                      

7.2.12. Protector frame vertical rods (KTAV04) are fixed to the ceiling with M6 bolts.
The the side parts (KTAV.05) are fixed to vertical rods with M5 screws.
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Şekil 19.
Figure 19.

7.2.13. Fotosel bağlantı aparatı montajı şekildeki gibi yapılmaktadır.                                      

7.2.13. Photocell connection guide is done as above.
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Şekil 20.
Figure 20.

7.2.14. Merkezi kapı fotosel aparatının (KF.01) alt kısmı (KF.02a) M10 cıvata ile 
raya bağlanır, üst kısmı ise M6 cıvata ile operatör gövdesine (KO) monte edilir.                                     

7.2.14. The bottom (KF.01a) at the photocell kit (KF.01) of the central door is fixed to the rail 
with M10 bolts for central doors. The top of the photocell kit is fixed to operator (KO) with 
M6 bolts.
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7.2.14. Merkezi kapı fotosel aparatının (KF.01) alt kısmı (KF.02a) M10 cıvata ile 
raya bağlanır, üst kısmı ise M6 cıvata ile operatör gövdesine (KO) monte edilir.                                     

7.2.14. The bottom (KF.01a) at the photocell kit (KF.01) of the central door is fixed to the rail 
with M10 bolts for central doors. The top of the photocell kit is fixed to operator (KO) with 
M6 bolts.
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Şekil 21.
Figure 21.

7.2.15. Teleskopik kapı fotosel aparatının (KF.02) alt kısmı (KF.02a) teleskopik ön 
yanın eşik bağlantı cıvatalarıyla birlikte eşiğin yan bağlantısına (KTAB.05) 
monte edilir. Üst kısmı ise M6 cıvatalar ile operatör gövdesine (KO) monte edilir.                                     

7.2.15. The Bottom (KF.02a) of the photocell kit (KF.02) of the telescopic door is mounted 
to side connection of sill (KTAB.05) with the sill connection bolts of front side.The top of 
the photocell kit is fixed to operator (KO) with M6 bolts.



8. NOTLAR 
8. NOTES
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BULUT MAKİNA; 
Bu kitapçıkta yer alan tanımlamalara uymayan, insan ve hayvan sağlığını ya da mal güvenliğini tehlikeye düşürecek değişiklikler ya da işlemler 
yapılması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bütün teknik veriler standart kabine göre verilmiştir ve ürününüzle birlikte gelen 
tüm çizimler ve dokümanlar üreticinin malıdır ve tüm hakları saklıdır.

Üreticinin yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamazlar. Kısmi bile olsa alıntı ya da özdeş baskı yapılması kesinlikle yasaktır.

BULUT MAKİNA;
Accepts no responsibility in cases where actions are taken or changes are made that are incompatible with the descriptions within the booklet 
herein, and which may put human or animal health, and safety of property in danger.  All technical data is specifically provided for standard 
cabin, and all illustrations and documentation that comes with your product is the property of manufacturer with all rights reserved.

No materials may be released to third parties without manufacturer’s written consent. It is absolutely forbidden to quote from, even partially, 
and to make identical publications of such materials. 


