
Firmamız 2014/35/EU Alçak Gerilim 
Direktifi kapsamındaki bütün domestik 
elektrikli mutfak  cihazlarının 
CE,CB,GS,SASO,GCC,CCC,UKCA, 
KEYMARK işaretlemesi için test ve 
belgelendirme çalışmalarına devam 
etmektedir. Test ve belgelendirme 
çalışmalarının tamamı NEMKO 
işbirliğiyle yapılmaktadır. NEMKO 
dünyada birçok ülkeyle yapmış olduğu 
anlaşmalar sayesinde bu ülkelerin milli 
belgelendirme programlarına gore 
belgelendirme yapmaktadır.Bunun 
sayesinde üreticilerimiz bütün dünyada 
ihtiyacı olan belgelendirmeleri tek elden 
hızlı,kaliteli ve ekonomik bir şekilde 
yapabilmektedir.Diğer bir önemli 
konuysa belgelendirme sonrası 
üreticilerin ihtiyaç duyduğu hizmet 
sonrası destektir.Biz bu anlamda 
müşterilerimizin sadece testleri 
aşamasında değil herzaman,bize ihtiyaç 
hissettikleri zamanda bütün dünyadaki 
NEMKO hizmet ağıyla  yanındayız. 

 

 

 

2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifine 
göre test ve belgelendirme çalışması 
yaptığımız ürünlerin bazıları, Elektrikli 
fırınlar, Gazlı ve Elektrikli fırınlar, mini, 
midi fırınlar, elektrikli ocaklar, Gazla 
çalışan fanlı sobalar, radyant sobalar, 
kuartz sobalar, aspiratörler, elektrikli 
şofbenler, kombiler, tost makineleri v.b. 
gibi elektrikli cihazlardır. 
Bütün ürün belgelendirme 
hizmetlerimizde olduğu gibi, özellikle   
domestik elektrikli mutfak cihazlarının 
test ve belgelendirme çalışmalarında 
da, AB üyesi ülkelerde ve dünyanın 
birçok ülkesinde kullanılacak ürünlerin,  
kullanıcılar tarafından güvenle 
kullanılabilmesi için ilgili direktif 
koşulları sağlanmadan cihaza kesinlikle  

Onaylanmış Kuruluş beyanı 
verilmemektedir. Bunun nedeni kalite 
ve emniyete verdiğimiz önemdir. 
2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi 
kapsamındaki  domestik elektrikli 
mutfak cihazlarının test ve 
belgelendirme çalışmaları 
laboratuvarımızda Türk personel 
tarafından yapılmaktadır. Müşterilerimiz 
bütün bu çalışmalara katılabilmekte, 
Direktife ve ilgili standardlara göre 
tesbit edilen uygunsuzluklar üreticiye 
fotoğraflı olarak bildirilmekte ve bu 
ugunsuzlukların giderilmesi için 
yapılması gerekenler yine ilgili standard 
maddelerine göre fotoğraflı olarak izah 
edilmektedir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT Tip testi raporlarında test ve sonuç 
raporları Türkçe ve İngilizce olarak 
müşterimize sunulmaktadır. Böylelikle 
yapılan test ve test neticeleri Türkçe 
ana dilimizde kolaylıkla 
anlaşılabilmektedir. 
Diğer belgelendirme programlarımızda 
test raporları sadece İngilizcedir. 
 
 

 

 

ABD,Kanada,Çin,Uzakdoğu,Asya,Afrika 
ülkeleri test ve belgelendirme hizmetleri 
için www.nemko.com sitemizi 
inceleyiniz.İlgi duyduğunuz test ve 
belgelendirme programları için 
firmamızı arayınız 

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan Elektrikli domestik cihazlar 

Test ve Belgelendirme Hizmetleri 
 

22. YIL 

 
 
 
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 
 

 


