
Ev tipi elektrikli fırınların enerji 
Etiketlemesiyle ilgili 
(EU) 2017/1369 Enerji Etiketlemesi Direktifi 
65/2014 Yönetmeliği ve EN60350-1 
standardı ve 2009/125/EC direktifi ,enerji 
tüketiminde tasarrufun sağlanması ile 
tüketicilein enerjiyi daha verimli kullanan 
elektrikli Cihazları tercih edebilmelerini 
sağlamak için,elektrik enerjisi ile çalışan  
Ev tipi fırınların enerji etiketlemesiyle 
ilgili kuralları ve performans standartlarını 
belirlemektedir.Buna göre,elektrikli 
 fırınların veya gazlı ocaklı elektrikli  
Fırın kombinasyonlarının enerji 
etiketlemesinin yapılması gerekmektedir. 
Firmamız (EU) 2017/1369 Enerji 
Etiketlemesi Direktifi 65/2014  
Yönetmeliği ve EN60350-1 standardı ve 
2009/125/EC direktifi kapsamında Enerji 
etiketlemesi test ve belgelendirme 
hizmetleri vermektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ev tipi elektrikli fırınların Enerji  
Etiketlemesi test ve belgelendirme 
çalışmaları 2010/30/EU Enerji Etiketlemesi 
Direktifi 65/2014 Yönetmeliği ve  
EN60350-1 standardına göre 
yapılmaktadır.Firmamız,başka diğer 
tebliğlere göre test ve belgelendirme için 
laboratuar alt yapısına sahiptir. 

Bütün ürün belgelendirme 
hizmetlerimizde olduğu 
gibi,özellikle evde kullanılan  
domestik elektrikli fırınların 
Enerji etiketlemesi test ve 
belgelendirme çalışmalarında da, 
NEMKO Sertifikasına sahip 
olacak ve AB üyesi ülkelerde 
kullanılacak ürünlerin 
,kullanıcılar tarafından güvenle 
kullanılabilmesi için ilgili direktif 
koşulları sağlanmadan cihaza 
kesinlikle NEMKO 
Sertifikasıverilmemektedir. 
Bunun nedeni kalite ve emniyete 
verdiğimiz önemdir. 
 
(EU) 2017/1369 Enerji Verimliliği 
Direktifi kapsamındaki elektrikli 
fırınların Enerji etiketlemesi test 
ve belgelendirme çalışmaları 
laboratuvarımızda Türk personel 
tarafından yapılmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşterilerimiz bütün bu 
çalışmalara 
katılabilmekte,Direktife ve ilgili 
standartlara göre tesbit edilen 
uygunsuzluklar üreticiye 
fotoğraflı olarak bildirilmekte ve 
bu ugunsuzlukların giderilmesi  
 

 

 

 

Ev Tipi elektrikli fırınlar Enerji etiketlemesi Test 
ve Belgelendirme Hizmetleri 
 

 
 
 
CETEKNİK Gazlı ve 
Elektrikli cihazların  CE ve 
diğer dünya ülkeleri için 
test ve belgelendirme 
konularında 21 yıldır 
üreticilere hizmet 
vermektedir 
 
 
 
Firmamız siz değerli 
müşterilerimizin bütün 
dünyada ihtiyaç 
duyduğunuz 
CE,CB,GS,SASO,GCC, 
CCC,UKCA,ROHS, 
keymark ve bunun gibi 
birçok test ve 
belgelendirme hizmetlerini 
Türkiye temsilcisi olduğu 
NEMKO işbirliğiyle  
TÜRKAK ve IECEE 
tarafından TSEN 
ISO/IEC17025 
akreditasyonuna  sahip  
laboratuvarları vasıtasıyla 
yapmaktadır 

 
  
 

TÜRKAK TSEN ISO/IEC         
17025 Akreditasyon 
kapsamımızı görmek ve 
indirmek  için  lütfen 
www.turkak.org.tr  
sitesinden Akredite Kuruluş 
arama linkini tıklayınız 
 
 

             Firmamız IECEE 
Akreditasyonuna sahip bir 
CBTL laboratuvarıdır.  
Akreditasyon kapsamımızı 
www.iecee.org sitesinden 
indirebilirsiniz.  

 
 
İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi,ESKOOP Sanayi 
Sitesi C2 Blok No:65 
PK:34670 İkitelli/İSTANBUL 
Tel:0212 6714015(3Hat), 
Faks:0212 6714018 
www.ceteknik.com 
www.nemko.com 
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için yapılması gerekenler yine 
ilgili standart maddelerine göre 
fotoğraflı olarak izah 
edilmektedir. 
 
NEMKO raporlarında test ve 
sonuç raporları Türkçe-İngilizce 
olarak müşterimize  
elektronik ortamda 
sunulmaktadır.Böylelikle yapılan 
test ve test neticeleri Türkçe ana 
dilimizde kolaylıkla 
anlaşılabilmektedir. 
 
Daha fazla bilgi almak 
istermisiniz ? 
Lütfen daha fazla bilgi için 
firmamıza  başvurunuz. 
 
CETEKNİK Test ve 
Laboratuvar Belgelendirme 
Hizmetleri Ltd.Şti. 
İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi,ESKOOP Sanayi Sitesi 
C2 Blok No:67 PK:34670  
İkitelli/İSTANBUL 
Tel:0212 6714015(3Hat), 
Faks:0212 6714018 
guray@ceteknik.com 

            www.ceteknik.com 
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