
Gazlı şofbenlerin EU 2016/426 Gaz  
Yakan Cihazlar Yönetmeliği EN 26 
ve diğer ilgili EN standardlarına 
göre CE1312 Certigaz Sertifikası için 
test ve belgelendirme çalışmalarının 
tamamı Türkiyede TÜRKAK 
tarafından TSEN ISO/IEC 17025 
akreditasyonuna sahip 
laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. 
.Gazlı şofben üreten üreticilerimiz 
Türkiyeden,Türk personelle test ve 
belgelendirme çalışması yapmanın 
avantajlarını yaşayarak görmüşler 
ve sonuçta Kalite ve güvenliğe 
büyük önem veren bir Fransız 
Onaylanmış Kuruluşu olan  Certigaz 
CE1312  sertifikasına sahip 
olmuşlardır  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gazlı şofbenler, laboratuvarımızda 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Gaz 
kategorilerine uygun olarak test 
edilmektedir.Bu cihazlarda 
elektriksel güvenliğe firma olarak 
büyük önem 
vermekteyiz.2016/35/EU Alçak 
Gerilim Direktifi kapsamınada giren 
hermatik gazlı şofbenler,gaz yakan 
cihazlardaki güvenlik şartları 
dikkate alınarak elektrik testleri 
yapılmaktadır. 

 

Bütün ürün belgelendirme 
hizmetlerimizde olduğu gibi,gazlı 
şofbenlerin belgelendirme 
çalışmalarında da, Certigaz CE1312 
sertifikasına sahip olacak ve AB 
üyesi ülkelerde kullanılacak 

ürünlerin ,kullanıcılar tarafından 
güvenle kullanılabilmesi için ilgili  
direktif koşulları sağlanmadan 
cihaza kesinlikle CE1312 sertifikası  
verilmemektedir.Bunun nedeni 
kalite , emniyet ve en önemlisi 
insan ve çevre güvenliğine 
verdiğimiz önemdir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gazlı şofbenlerin elektrik ve gaz 
bütün testleri 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. 
 
Firmamızda yapılan test neticeleri 
sonucuna göre Gaz Yakan Cihazlar 
direktifi koşullarını sağlayan cihazlar 
için test raporları elektronik olarak 
Certigaza elektronik ortamda 
gönderilmekte ve 3 iş günü içinde 
CE1312   sertifikası müşterimize 
sunulmaktadır. 
 
Certigaz AT Tip testi raporlarında   
test ve sonuç raporları Türkçe-
İngilizce olarak müşterimize 
sunulmaktadır.Böylelikle yapılan 
test ve test neticeleri Türkçe ana 
dilimizde kolaylıkla 
anlaşılabilmektedir. 

Gazlı Şofben CE1312 Test ve Belgelendirme 
Hizmetleri 
 

 
CETEKNİK,Gazlı ve 
Elektrikli  cihazların CE 
Işaretlemesi için test ve 
belgelendirme hizmetleri 
alanında  21 yıldır 
üreticilere hizmet 
vermektedir. 

 
  

Yeni Yaklaşım Direktifleri 
Olan Gaz Yakan Cihazlar  
Yönetmeliği (GAR),Sıcak Su 
Kazanları Direktifi(BED), 
Alçak Gerilim Direktifi  
(LVD) ve bu direktiflere 
bağlı Uyumlaştırılmış EN  
Standardlarına göre test   
hizmetleri TÜRKAK 
tarafından TSEN ISO/IEC 
17025 akreditasyonuna 
sahip laboratuvarlarımızda 
yapılmaktadır 

 
Firmamız siz değerli 
müşterilerimizin bütün 
dünyada ihtiyaç duyduğunuz 
CE,CB,UKCA,GS,SASO, 
GCC,CCC,UL,CSA 
,keymark ve bunun gibi 
birçok test ve belgelendirme 
hizmetlerini Türkiye temsilcisi 
olduğu NEMKO işbirliğiyle 
yapmaktadır 

              TÜRKAK TS EN 
ISO/IEC17025Akreditasyon 
kapsamımızı görmek ve 
indirmek  için lütfen 
www.turkak.org.tr 
sitesinden Akredite Kuruluş 
Arama bölümünü tıklayınız 

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

CETEKNİK Test ve 
Belgelendirme Hizmetleri 
Ltd.Şti. 
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 
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Certigaz CE1312 sertifikamızda   
Varış ülkeleri içinde ülkemiz TR 
sembolüyle yer almaktadır. 
 

Gazlı şofbenlerin CE1312 için yıllık 
denetimleri ülke içinden kendi 
eğitilmiş personelimiz tarafından 
yerinde yapılmaktadır.Bu 
çalışmalarda da kaliteli ve güvenli 
ürünlerin üretilmesi için gerekli 
denetimler büyük ciddiyetle 
yapılmaktadır. 

 
Gazlı şofbenlerin testleri,yüksek 
hassasiyete sahip bilgisayar 
programlı test cihazlarıyla 
yapılmakta ve yapılan bütün test 
çalışmaları yazılı ve elektronik 
ortamda firmamızda ve Paris 
Fransada  muhafaza edilmektedir. 
Bilindiği gibi gazın yanması ile 
açığa CO,CO2 ve Nox 
çıkmaktadır.Bu çıkan gazlardan 
 en tehlikelisi olan CO,her sene 
Ülkemizde şofben kazaları ve 
zehirlenmelerine sebep 
olmaktadır.Özellikle  cihazın 
güvenliği,verimi  ve atık gaz 
değerleri bu konuda büyük önem 
taşır.Testlerde dikkat edilmesi 
gereken bir kaç nokta vardır 
verim,atık gaz ve güvenliktir. 
Şofben testlerinde doğal gazda  
ana gaz olarak G 20 ve G 25 
gazları, Bu gazlara istinaden 
tamamlanmamış yanma gazları, 
alev kopma gazları gibi farklı 
karışımlarda bulunan gazlar 
kullanılarak testler yapılır.Cihazın 
çalışma sırasındaki alevin 
durumunu atık gaz durumunu 
kontrol ederek ürününüzün en iyi 
performansta kullanıcıya ulaşmasnı  
sağlar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CE,CB,GS,GOST,SASO, 
SONCAP,ROHS,UL,CSA ve 
diğer dünya ülkeleri test ve 
belgelendirme hizmetleri için 
firmamıza başvurunuz veya 
www.nemko.com sitesini 
tıklayarak istediğiniz hizmeti 
seçiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daha fazla bilgi almak 
istermisiniz ? 
Lütfen daha fazla bilgi için 
firmamıza  başvurunuz. 
 
CETEKNİK Test ve 
Belgelendirme Hizmetleri 
Ltd.Şti. 
İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi,ESKOOP Sanayi Sitesi 
C2 Blok No:65 PK:34670  
İkitelli/İSTANBUL 
Tel:0212 6714015(3Hat), 
Faks:0212 6714018 
info@ceteknik.com 
www.ceteknik.com 
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