
Elektrikte koruma iki ana konu üzerinden 
yapılmaktadır: Temel Koruma ve Arıza Koruması. 
TT ve TN sistem kullanıp “Besleme kayna!ının 
otomatik olarak devre harici olması” koruma 
yolunun seçilmesi durumunda “Temel Koruma 
(do!rudan teması engelleme)” ve “Arıza koruması 
(dolaylı temasa kar"ı önlem)” yanında ayrıca 
“#lave Korumanın” 30 mA RCD ile yapılması bir 
standart zorunlulu!udur.

Electrical protection is done via two main topics: 
Basic protection and fault protection. When 
TT and TN systems are used and activated 
automatically by an outside supply source, the 
protective method is preferred. Basic protection 
(blocking direct contact) and fault protection 
(protection against indirect contact), as well as an 
additional protection made with 30 mA RCD, are 
standard requirements.

Son dönemde ya!anan tartı!malardan b"r tanes" de, TS EN 81-
20 standardında d"llend"r"len “asansörün elektr"k konusunda ana 
elektr"k standartlarına tab" olması gerekl"l"#"” d"r. Gerç" asansör 
standartlarının b"r ana standart olmadı#ı, ana standart olarak 
bütün mak"nalarda oldu#u g"b" A t"p" standartlara tab" oldu#u 
b"l"nen b"r olaydır. Asansör esas yönetmel"k olarak “Mak"ne Em-
n"yet" Yönetmel"#"ne” ve ana standart olarak da “TS EN ISO 12100 
Mak"nelerde Güvenl"k” ve “TS EN 60204-1 - Mak"nelerde güven-

standardına tab" olup ayrıca elektr"k konusunda da harmon"ze 
standartlar olan “TS HD 60364-1 Alçak ger"l"m elektr"k tes"sler", 
genel karakter"st"kler"n de#erlend"r"lmes" ve tar"$er;”, “TS HD 

-
venl"k "ç"n koruma - Elektr"k çarpmasına kar!ı koruma;”, “TS EN 
61140 - Elektr"k çarpmasına kar!ı koruma - tes"sat ve donanım 
"ç"n ortak özell"kler” ve Ulusal Elektr"k Yönetmel"kler"ne tab"d"r. 
(Kuvvetl" Akım Tes"sler" Yönetmel"#", Topraklama Yönetmel"#"). 

Aslında buraya TS EN 81-20’de geçen daha b"rçok standart 
ve yönetmel"k yazılab"l"r ama esas b"l"nmes" gereken, Asansör 
Standardı tek ba!ına b"r ürün r"sk" bel"rlememekted"r, genel mü-
hend"sl"k kurallarına ba#lı kalınması !artıyla, asansöre "l"!k"n özel 
r"skler" tanımlamakta, genel mak"ne ve elektr"k r"skler"n"n d"#er 
standartlarda bel"rt"ld"#" hal"yle b"l"nd"#" ve uygulandı#ını kabul 
etmekted"r. D"#er ana standartlar "le çel"!en b"r öner" söz konu-
su olamaz ve asansör standartları açıktır k" genel b"lg"yle çel"!en 
b"r uygulama da öneremez. Burada önce üzer"nde çok tartı!ılan 

One of the po"nts made recently "s that elevators should be 
subject to the electr"cal standards ment"oned "n TS EN 81-20. 
However, "t "s known that elevator standards are not "nvolved "n 
the ma"n standards and that they are subject to the A-type stan-
dards as a ma"n standard, l"ke all mach"nes. Elevators are subject 
to mach"ne secur"ty regulat"ons and to TS EN ISO 12100 (secur"ty 
"n mach"nes) and TS EN 60204-1 (safety "n mach"nes).

As a ma"n standard, they have Electr"c Equ"pment of Mach"-
nes, Part 1, General Rules. In terms of electr"c"ty, they are also 
subject to the harmon"zed standards of TS HD 60364-1 (low-
voltage power plants, evaluat"on and def"n"t"ons of the general 
character"st"cs); TS HD 60364-4-41 (low-voltage power plants, 

-
res for "nstallat"on of equ"pment) and "nternat"onal electr"c regu-
lat"ons (heavy current plant regulat"ons, earth"ng regulat"ons). 

Actually, many other standards and regulat"ons referred to 
"n TS EN 81-20 can be ment"oned here. What "s known "s that 
the elevator standard alone does not establ"sh a product r"sk, 
but s"mply def"nes the spec"al r"sks related to the elevator, prov"-
ded that general eng"neer"ng rules are adhered to and acknow-
ledg"ng that the general mach"ne and electr"c r"sks are known 
and "mplemented as set out "n other standards. No suggest"on 
that contrad"cts the other ma"n standards can be "n quest"on. It 
"s also obv"ous that the elevator standards cannot propose an 
"mplementat"on contrary to general knowledge.
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ve kafa karı!ıklı"ı olu!an b#r konuda açıklama yapmak #st#yorum. 
Elektr#kte koruma #k# ana konu üzer#nden yapılmaktadır. Bunlar-
dan b#r tanes# “Temel Koruma” d#"er# #se “Arıza koruması”dır. TS 
HD 60364-4-41 standardının 410 G#r#! bölümünde bu ayrım !u 
!ek#lde yapılmaktadır. 

$ Normal !artlar altında koruma (burada temel koruma olarak 
bel#rt#lm#!t#r) do"rudan temasa kar!ı koruma ve

$ Arıza !artları altındak# koruma (burada arıza koruma olarak 
bel#rt#lm#!t#r) dolaylı temasa kar!ı koruma, olarak bel#rt#lm#!t#.”

TS EN 60204-1 standardında da dolaylı temas !öyle tanımlan-
mı!tır.

“3.27 Dolaylı temas K#!#ler#n veya canlı hayvanların, arıza du-
rumlarında ger#l#ml# hale gelen açıktak# #letken bölümlerle tema-
sı.”

Temel Koruma, yan# normal !artlar altında koruma (do"ru-
dan temas’ı engelleme) elektr#k tes#satının enerj#l# bölümler# #le 
do"rudan b#r temasın olmaması #ç#n gerekl# !artları bel#rler. Bu 
!artlar “TS HD 60364-4-41” standardında Ek A ve özel durumlar 

müsaade ed#len açıklıklar, gerekl# bar#yerler, IP kodlaması, açılın-
ca elektr#"# kesen kapaklar ve get#r#len d#"er önlemler #le canlı 
uç ded#"#m#z enerj#l# bölgelere ula!ım ve temas engellenm#! du-
rumdadır. Bu !artların yer#ne get#r#lmes# durumunda do"rudan 
b#r temasın artık olmayaca"ı varsayılır. Yan# Temel Koruma (do"-
rudan temas) normal !artlarda temasın olmaması #ç#n s#stem#n 
kar!ılaması gereken !artları tanımlar ve alınması gereken b#r 
önlemler paket#d#r, b#r arıza durumunu bel#rtmez. Standartta bu 
madde 411.2’de bel#rt#lm#!t#r.

“411.2 Temel koruma !ç!n özell!kler (do"rudan 
temasa kar#ı koruma):

Bütün elektr#ksel teçh#zat Ek A’da veya uygun oldu"u durum-
da Ek B’de açıklanan temel koruma (do"rudan temasa kar!ı ko-
ruma) #ç#n olan hükümlerden b#r#s#ne uygun olmalıdır”.

Ek B de uygulanan yöntemler #ç#n standart ayrıca b#r tanımla-
ma get#rmekted#r.

“410.3.5 Örnek olarak engeller#n kullanılması ve er#!#m#n dı-
!ına yerle!t#r#lmes# g#b# Ek B’de bel#rt#len koruyucu tedb#rler sa-
dece,

$ Tecrübel# veya e"#t#ml# k#!#ler#n veya
$ Tecrübel# veya e"#t#ml# k#!#ler#n gözet#m# altındak# k#!#ler#n, 

er#!eb#ld#"# tes#slerde kullanılmalıdır.”
Her zaman kapıcıların veya özel olarak ac#l kurtarma e"#t#m# 

verd#"#m#z k#!#ler#n ba!ında olamayaca"ımız #ç#n, panolarımı-
zın ve mak#ne da#res#n#n çok da korunaklı yerler 
olmamasından, Ek B de bahsed#len korumalar 
genel olarak asansör s#stemler#nde kullanılma-
malıdır. Demek k# “Do"rudan Temas” veya “Temel 
Koruma” b#r arıza durumu olmayıp, s#stem#n ya-
pısal durumunu tanımlar, elektr#"#n tehl#ke arz 
ett#"# bütün !artlarda enerj#l# kısımlara temas en-
gellenm#! olmalıdır. Bahsed#len durumda koru-
ma f#z#k# !ek#lde sa"lanmaktadır. Bu konuda ana 
standart olan EN 61140 standardı bu durumu 

“EN 61140’a göre elektr#k çarpmasına kar!ı 
korumanın temel kuralı, ne normal !artlar altında 
ne de tek b#r arıza !artlarında tehl#kel# enerj#l# bö-
lümler er#!#leb#l#r olmamalı ve er#!#leb#l#r #letken 
bölümler tehl#kel# olacak !ek#lde enerj#l# olmama-
lıdır.” Bu temel korumanın genel mantı"ıdır.

I would l#ke to expla#n an #ssue wh#ch #s d#scussed #n Turkey a 
lot and causes qu#te a b#t of confus#on. Protect#on #n electr#c#ty 
covers two f#elds. One #s bas#c protect#on and the other #s pro-
tect#on aga#nst fa#lure. In the #ntroductory part  of TS HD 60364-

-
re#n)

-
#lure here#n) and, 

In TS EN 60204-1, #nd#rect contact #s def#ned as 
“the contact of persons or l#vestock w#th the bare conduct#ve 

parts that become l#ve #n case of fa#lure.”
Bas#c protect#on, that #s, protect#on under normal cond#t#ons 

(block#ng d#rect contact) sets out the requ#rements not to have 
d#rect contact w#th the l#ve parts of an electr#c #nstallat#on. The-
se requ#rements are set out #n annex A and, for spec#al cases, #n 

#solat#on of dev#ces, the allowed open#ngs, necessary barr#ers, IP 
cod#ng, covers that cut the electr#c#ty when be#ng sw#tched on 
and other measures taken, access and contact to the energ#zed 
parts wh#ch are called l#ve ends are blocked. In the #nstance the-
se requ#rements are fulf#lled, #t #s assumed that there w#ll no lon-
ger be any d#rect contact. It means that bas#c protect#on (d#rect 
contact) def#nes the requ#rements that the system has to meet 
for non contact under normal cond#t#ons and #s a packet of me-
asures to be taken, and does not determ#ne any case of fa#lure. 

In 411.2 of the standard, this characteristic of basic 
protection (protection against direct contact) is 
provided: 

All electr#cal accessor#es must be #n accordance w#th one of 
the prov#s#ons regard#ng the bas#c protect#on (protect#on aga-
#nst d#rect contact) descr#bed #n annex A or, when su#table, #n 
annex B.

In 410.3.5 of the standard, a def#n#t#on for the methods appl#-
ed #n annex B #s prov#ded. Protect#ve measures set out #n annex 
B, for example, the use of barr#ers and placement out of the ac-
cess#ble areas should be used only #n plants access#ble by expe-
r#enced or tra#ned persons or persons who are under the super-
v#s#on of exper#enced or tra#ned profess#onals.

As we w#ll not be able to lead the doormen or the persons to 
whom we pr#vately g#ve emergency rescue tra#n#ngs and as our 
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Temel Koruma, yani normal !artlar 
altında koruma (do"rudan temas’ı 

engelleme) elektrik tesisatının 
enerjili bölümleri ile do"rudan 

bir temasın olmaması için gerekli 
!artları belirler. Basic protection, that is, protection 

under normal conditions (blocking direct 
contact) sets out the requirements not to 
have direct contact with the live parts of 
an electric installation. ”

“



Arıza koruma !se aldı"ımız bütün Temel Koruma #artlarına 
ra"men herhang! b!r arıza olması, tes!sattak! b!r yanlı#, c!hazların 
kırılması veya !zolasyonun bozulması durumunda ortaya çıkab!-
lecek enerj!l! bölümlere !stenmeden olu#acak dolaylı b!r tema-
sa kar#ı alınması gereken önlemler! tanımlar.  EN 61140 Madde 
4.2’ye göre, normal #artlar altında koruma temel koruyucu hü-
kümler !le ve tek b!r arıza altındak! #artlarda !se arıza koruyucu 
hükümler tarafından sa"lanır. Alternat!f olarak, elektr!k çarpma-
sına kar#ı koruma, normal #artlar altında ve tek b!r arıza #artla-
rı altında koruma sa"layan gel!#t!r!lm!# b!r koruyucu hüküm !le 
sa"lanır. Koruyucu olarak kabul ed!len tedb!rler “TS HD 60364-4-
41” standardında #öyle tanımlanmı#tır. 

“410.3.3 B!r tes!s!n her b!r bölümünde har!c! etk! 
"artları göz önüne alınarak b!r veya daha fazla 
koruyucu tedb!r uygulanmalıdır.

$ Besleme kayna"ının otomat!k olarak devre har!c! olması 
(Madde 411)

$ Ç!ft veya takv!yel! yalıtım (Madde 412)
$ Akım kullanan teçh!zatın b!r elemanının besleme kayna"ı 

!ç!n elektr!ksel ayırma (Madde 413)
$ Çok dü#ük ger!l!m (SELV ve PELV) (Madde 414).
B!r tes!ste uygulanan koruyucu tedb!rler teçh!zatın seç!m!n! 

ve montajını d!kkate almalıdır.”
Standardın tanımı oldukça açık b!r #ek!lde ver!lm!#t!r. Koruma 

sını%arından b!r!s! kullanılmalıdır veya aynı güvenl!"! sa"layacak 
d!"er #artlardan b!r!s! uygulanmalıdır ama “yarısını yaptık d!"er 
yarısını uygulayamıyoruz” g!b! b!r yakla#ım söz konusu olamaz. 
Mak!ne da!res! tavan yüksekl!"!n!n be# sant!m alçak olması veya 
güvenl!k bo#lu"unun tam ölçüler! vermemes! durumunda onca 
r!sk anal!z! yapıp !lave önlem alınmasını gerekt!ren b!r s!stemde, 
elektr!k korumasını tam yapamadık demek tab! k! mümkün de-
"!ld!r. Tavan be# sant!m alçak oldu"u !ç!n k!mse ölmez ama !zo-
lasyonu veya gerekl! koruması yapılmamı# her devre, öldürücü 
b!r tehl!ked!r. Hem de gerekçe olarak göster!len yet!#m!# perso-
nel !ç!n b!le. E"er ben! yet!#m!# ve d!kkatl! davranan b!r personel 
olarak kabul edersen!z, gözden kaçan b!r kablo sıyrı"ı veya ucu 
klemens!n dı#ında kalmı# b!r !ncec!k kablo tel! yüzünden defa-
larca çarpıldı"ımı söyleyeb!l!r!m. O gözle görülemeyen !ncec!k 
kablo tel!n!n 5 Amper ta#ıma kapas!tes! oldu"unu, esk!den tane-
s!n! 5 A s!gorta olarak kullandı"ımızı, ben!m !ç!nse 0,1 Amper!n 
b!le kaldırab!lece"!mden çok fazla b!r akım oldu"unu söyleme-
ye gerek yok sanıyorum. Üstel!k d!kkat çekmek !sted!"!m konu 
asansör kayıplarımızın büyük ço"unlu"unu yet!#m!# personelde 
ver!yor olmamızdır. Çırak kayıpları çok daha azdır.

boards and eng!ne rooms are not well-protected 
places, the protect!on ment!oned !n annex B sho-
uld not be used for protect!on of elevators !n ge-
neral. Therefore, “d!rect contact” or “bas!c protec-
t!on” does not def!ne a case of fa!lure but rather, 

energ!zed parts should have been blocked under 
all cond!t!ons !n wh!ch electr!c!ty poses a dan-
ger. In the case ment!oned, protect!on should be 
ensured phys!cally. EN 61140, wh!ch !s the ma!n 

“The bas!c rule of protect!on aga!nst electr!c 
shock !s that the dangerous, energ!zed parts sho-
uld not be access!ble and the access!ble, conduc-
t!ve parts should not be energ!zed so as to g!ve 
r!se to a danger under ne!ther normal cond!t!ons 
nor a s!ngle fa!lure cond!t!on.”

Th!s !s the general log!c of bas!c protect!on. Protect!on aga-
!nst fa!lure def!nes the measures to be taken for any un!nten-
t!onal, !nd!rect contact to the energ!zed parts that may ar!se 
!n case of any fa!lure, a fault !n !nstallat!on, broken dev!ces or 
!mpa!rment of !solat!on !n sp!te of all protect!on requ!rements 
fulf!lled. Accord!ng to art!cle 4.2 of EN 61140, protect!on under 
normal cond!t!ons !s ensured w!th bas!c protect!ve prov!s!ons 
and under cond!t!ons of a s!ngle fa!lure, w!th the prov!s!ons of 
protect!on aga!nst fa!lure. 

Alternat!vely, protect!on aga!nst electr!c shock !s ensured 
based on an !mproved protect!ve prov!s!on under normal con-
d!t!ons and under a s!ngle cond!t!on of fa!lure. The measures 
cons!dered to be protect!ve are def!ned !n TS HD 60364-4-41 as 
follows. 

“410.3.3: One or more protective measures should be 
implemented at every section of a plant considering 
the external conditions.” 

current for power supply (art!cle 413)

Protect!ve measures !mplemented !n a plant should take !nto 
account the select!on and assembly of the equ!pment.

The def!n!t!on of the standard !s g!ven qu!te clearly. One of 
the protect!on classes or one of the other requ!rements to en-
sure the same secur!ty should be used, and there should never 
be an approach l!ke, “We d!d half of !t and cannot apply the ot-
her half.” It !s not poss!ble to say that we could not prov!de the 
electr!c protect!on completely !n a system that requ!res many 
r!sk analyses to be performed and add!t!onal measures to be ta-
ken !n case that the ce!l!ng he!ght of eng!ne room !s 5 cm lower 
or the secur!ty gap does not g!ve the measures !n full. Nobody 
d!es because a ce!l!ng !s 5 cm lower, but every c!rcu!t that !s not 
!solated or not well-protected poses a fatal danger even for the 
qual!f!ed personnel. If you accept me as qual!f!ed and careful 
personnel, I can say I have been shocked many t!mes because of 
an unnot!ced str!pped cable or a very th!n w!re w!th an end that 
has rema!ned out of the electr!c term!nal. There !s no need to 
say that such an !nv!s!ble, th!n w!re has the capac!ty of carry!ng 
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Bir tesiste uygulanan koruyucu 
tedbirler teçhizatın seçimini ve 

montajını dikkate almalıdır.

Protective measures implemented in a plant 
should take into account the selection and 
assembly of the equipment. ”

“



Asansörde genel olarak kullanılan koruma sınıfı, standardın 
411. Maddes!nde tanımlanan “Besleme kayna"ının otomat!k 
olarak devre har!c! olması” #artıdır. Bu yöntem d!"erler!ne göre 
yapımı daha kolay ve mal!yet! dü#ük b!r yöntem oldu"u !ç!n ter-
c!h ed!lmekted!r. Sanay! !#letmeler!n!n çok büyük b!r kısmı da 
kullanım ve yapım kolaylı"ı !ç!n bu yöntem! kullanır. Ancak bu 
yöntem kullanılan tek koruma yöntem! de"!ld!r. Bel!rt!len #art-
ların yer!ne get!r!lmes! durumunda, d!"er koruma maddeler! de 
uygulanab!l!r. Mesela madde 411 uygulanamıyorsa, madde 412 
ç!ft veya takv!yel! yalıtım, madde 413 !zolasyon trafosu !le s!ste-
m! ayırma veya madde 414 SELV PELV dü#ük ger!l!m uygulama 
maddeler!nde bel!rt!len #artlar yer!ne get!r!lerek d!"er koruma 
önlemler! de uygulanab!l!r. E"er b!r s!stem!n tamamının kulla-
nılmasında problem olu#uyorsa standart bu konuda da açıklık 
get!rm!#t!r.

“410.3.7 B!r koruyucu tedb!r!n bazı "artları 
kar"ılanamazsa, koruyucu hükümler!n aynı 
güvenl!k dereces!n! b!rl!kte sa#layacak "ek!lde 
yardımcı hükümler uygulanmalıdır.”

Ancak #art açıktır, b!r!s!n!n #artı yer!ne get!r!lem!yorsa, aynı 
güvenl!k sev!yes!n! olu#turacak d!"er #artlardan b!r!s! yer!ne 
get!r!lmel!d!r. “Yarısında yaptık d!"er yarısında ‘Allah Korusun’, 
ne yapalım, yoksa asansör çalı#mıyor” demek do"ru b!r yakla-
#ım olarak kabul ed!lemez. Ben! anlamanız açısından b!r örnek 
vermek !st!yorum. “Tamponu koyduk, mekan!k fren! de koyduk 
ama yukarıda regülatöre yer kalmadı, yoksa asansörü yapamıyo-
ruz, zaten bu yüzden pek de ölen olmamı#” veya “kuyu d!b!nde 
güvenl!k hacm!ne yer yoktu, hac!m yok ama d!"er önlemler ta-
mam, zaten b!z buraya hep e"!t!ml! !nsan gönder!yoruz, onlar 
ne yapaca"ını b!l!r, yoksa asansörü yapamayaca"ız” desem, her-
halde arkada#larımın bana bakı#ı pek anlamlı olmaz, çünkü bu 
kabul ed!leb!l!r b!r yakla#ım de"!ld!r. Ama elektr!k !ç!n de aynı 
#ey söz konusudur. “Korumanın b!razını yaptık, azıcı"ı kaldı, b!r 
#ey olmaz, yoksa asansörü çalı#tıramıyoruz” demek, regülatörü 
koyamadıkla aynı mantıktadır. Hatta ondan daha r!skl! b!r du-
rumdur. Ben de bunu söyleyen arkada#larıma aynı gözle bakıyo-
rum, b!l!nmes!nde yarar var. Nasıl k! her r!skl! durum !ç!n yeterl! 
güvenl!k önlem! olu#turuluyorsa, elektr!k koruması !ç!n de yeter-
l! güvenl!k önlem! olu#turulmalıdır.

 “TS HD 60364-4-41” standardında beslemen!n otomat!k ola-
rak kes!lmes! #artı !ç!n arıza durumunda koruma #artları, temel 
koruma sonrasında tanımlanmı#tır.

“411.1 Genel
Besleme kayna"ının otomat!k olarak devre har!c! olması,
$ Temel korumanın, Ek A’ya uygun enerj!l! bölümler!n temel 

5 ampere, was used as a 5A fuse before and even 0, 1 ampere 
!s a current much h!gher than that I can stand. Moreover, what 
I’d l!ke to po!nt out !s that the major!ty of elevator losses are of 
qual!f!ed personnel. Fewer apprent!ces are lost. 

The protect!on class generally used !n elevators !s the requ!-
rement of automat!c deact!vat!on of the power supply, def!ned 
!n art!cle 411. Th!s method !s preferred because !t !s eas!er and 
cost e%!c!ent compared to others. The major!ty of !ndustr!al en-
terpr!ses use th!s method because of !ts ease of use and perfor-
mance. However, th!s !s not the only protect!on method used. In 
the case that the requ!rements set out are fulf!lled, other protec-
t!on art!cles may also be used. For !nstance, !f art!cle 411 cannot 
be used, other protect!ve measures can be used by fulf!ll!ng the 
requ!rements prov!ded !n art!cle 412 (double or re!nforced !nsu-
lat!on), art!cle 413 (separat!on of the system through !solat!on 
transformer) or art!cle 414 (SELV PELV low-voltage appl!cat!on). 
If any problem occurs !n the use of a whole system, the standard 
also clar!f!es th!s !ssue. 

Article 410.3.7 state that if some requirements of a 
protective measure cannot be met, auxiliary provisions 
should be implemented so as to meet the same degree 
of security of the protective provisions.

However, !f !t !s obv!ous a measure’s requ!rement cannot be 
fulf!lled, one of the requ!rements that w!ll meet the same degree 
of secur!ty should be fulf!lled. To say, “We completed the half and 
for the other half, God forb!d! Otherw!se the elevator w!ll not 
work,” !s not a r!ght approach. I’d l!ke to g!ve an example to make 
you understand me more clearly. If I sa!d, “We !nstalled the buf-
fer and also the mechan!cal brakes, but there !s no room for the 
regulator above. If we !nstalled the regulator, we cannot comp-
lete the elevator. Not many people have d!ed because of th!s,” or, 
“There was no room for secur!ty volume !n the p!t bottom, but 
all other measures are !n place. Bes!des, we always ass!gn tra!ned 
people. They know what to do. Otherw!se, we w!ll not be able to 
complete the elevator.” Th!s, too, !s not an acceptable approach.

Th!s also appl!es to electr!c!ty. To say, “We made the protec-
t!on partly. A l!ttle more !s needed but noth!ng w!ll happen. Ot-
herw!se, we won’t be able to operate the elevator” has the same 
log!c as say!ng, “We cannot !nstall the regulator.” It !s even more 
r!sky than that. It should be known that I do not welcome th!s 
mental!ty. Just as a su%!c!ent safety measure !s const!tuted for 
every r!sky c!rcumstance, su%!c!ent safety measures should be 
taken for electr!c!ty, as well. 

In TS HD 60364-4-41, protect!ve requ!rements !n case of fa!lu-
re are def!ned !n the post-bas!c protect!on 
for the cond!t!on of supply that !s cut auto-
mat!cally. Art!cle 411.1 (general automat!c 
deact!vat!on of power supply) states that 
bas!c protect!on of the energ!zed parts !s 
ensured w!th the bas!c !nsulat!on, barr!ers 
or guards !n l!ne w!th annex A. In case of 
any fa!lure def!ned !n art!cle 411.3-411.6 (IT 
system), fa!lure protect!on !s a protect!ve 
measure ensured through the protect!ve 
equ!potent!al bond!ng and automat!c de-
act!vat!on.

When th!s protect!ve measure !s appl!-
ed, class II equ!pment can be used. In the 

106

Nasıl ki her riskli durum için yeterli 
güvenlik önlemi olu!turuluyorsa, 
elektrik koruması için de yeterli 

güvenlik önlemi olu!turulmalıdır.
Just as a suf!cient safety measure is 
constituted for every risky circumstance, 
suf!cient safety measures should be taken 
for electricity, as well. ”

“



yalıtımla veya bar!yerlerle veya mahfazalarla sa"landı"ı ve
# Madde 411.3 !la Madde 411.6’ya (IT s!stem) uygun arıza ol-

ması durumunda arıza koruması koruyucu e$ potans!yel ku$ak-
lama ve otomat!k devre har!c! bırakma vasıtasıyla sa"landı"ı, b!r 
koruyucu tedb!rd!r.

Not 1 – Bu koruyucu tedb!r uygulandı"ı durumda ayrıca Sınıf 
II teçh!zat kullanılab!l!r.

Bel!rt!ld!"! durumda !lave koruma Madde 415.1’e uygun ola-
rak beyan artık çalı$ma akımı 30 mA’! geçmeyen b!r artık akım 

Madde 411’dek! temel yakla$ım, Temel Koruma yan! do"ru-
dan temasın engellenmes! !ç!n Ek A’ya uygun yalıtım ve arıza 
durumu !ç!n e$potans!yel ku$aklama ve otomat!k devre har!c! bı-
rakma vasıtasıyla korumadır. Bu koruyucu tedb!r!n parçası olarak 
Sınıf II !zolasyon da kullanılab!lmekted!r. Ayrıca bel!rt!ld!"! du-
rumda bunların dı$ında %lave ko-
ruma yapılmalıdır. %lave koruma-
nın !stenmes! durumunda, bu b!r 
keyf!yet olmayıp koruma madde-
s!n!n zorunlu b!r parçası ve uy-
gulamasıdır. Bu maddedek! arıza 
durumunda e$potans!yel ku$ak-
lama ve topraklama 411.3.1.1-2 
maddeler!nde !ncelenm!$ olup, 
otomat!k kesme !$lem! !k! ayrı 
$artta !zlenmekted!r. B!r!nc!s! 
411.3.2 maddes!nde !ncelenen 
!hmal ed!leb!l!r empedans üze-
r!nden arıza olması durumudur.

“411.3.2 B!r arıza 
durumunda otomat!k 
devre har!c! olma

411.3.2.1 Madde 411.3.2.5 ve 
Madde 411.3.2.6’da sa"lanan-
lar har!ç koruyucu c!haz, Madde 
411.3.2.2, Madde 411.3.2.3 veya 
Madde 411.3.2.4’te gerekl! olan 
devre har!c! bırakma süres! !ç!nde hat !letken! !le açıktak! !letken 
bölüm arasındak! !hmal ed!leb!l!r empedanstan kaynaklanan 
arıza olması durumunda devren!n veya teçh!zatın hat !letken!n! 
veya devredek! veya teçh!zattak! koruyucu !letken!n beslemes!n! 
otomat!k olarak kesmel!d!r.”

Bu durumda !hmal ed!leb!l!r empedans olması demek, canlı 
ucun do"rudan topra"a veya !letken kısma küçük b!r d!renç üze-
r!nden teması demekt!r. Kullanılan s!gorta veya devre kes!c!ler!n 
akım de"erler!n!n s!gortanın term!k bölges! dı$ında kalacak, an! 
açmayı sa"layacak $ek!lde seç!lmes! gerek!r.  Bu B t!p! s!gortalar-

tavırlı) 10 katı olarak alınır. Seç!len s!gortalar 230 V s!stemlerde 
TT s!stemde 0,4 s TN s!stemlerde !se 0,2 s’de devrey! açmalıdır. 
Yan! B t!p! 10 A’lık b!r s!gorta seç!ld!"!nde bu sürelerde an! açma 
yapması !ç!n term!k kısmın dı$ında çalı$malı yan! üzer!nden en az 
50 A geçmel!, bunun !ç!n de 220 volt !ç!n empedans 4& c!varında 

merkezden kablo !le get!r!ld!"! !ç!n her zaman güvenl! ve de"!$-
meyen küçük b!r toprak empedansı sa"lanab!lmekted!r. Bu yüz-
den TN s!stemlerde toprak empedansı çok de"!$kenl!k göster-
meyece"! !ç!n, yapılan hesaplara ba"lı olarak a$ırı akım kes!c!ler 

spec!f!ed case, add!t!onal protect!on !s ensured through the re-

does not exceed 30 mA !n accordance w!th art!cle 415.1.
The bas!c approach !s to block d!rect contact. In art!cle 411 

protect!on !s ach!eved through equ!potent!al bond!ng and 
automat!c deact!vat!on for the case of !nsulat!on and fa!lure 
def!ned !n annex A. As part of th!s protect!ve measure, class II 
!solat!on may also be used. Furthermore, !n the spec!f!ed case, 
other add!t!onal protect!on may be added. Request!ng add!t!o-
nal protect!on !s not arb!trar!ness, but rather a mandatory part 
and appl!cat!on of the protect!on clause. In case of any fa!lure 
def!ned !n th!s art!cle, the equ!potent!al bond!ng and earth!ng 
are exam!ned !n the art!cles 411.3.1.1-2, and automat!c cutt!ng 
process !s followed under two d!'erent cond!t!ons. The f!rst !s 
the case of fa!lure over negl!g!ble !mpedance exam!ned !n art!c-
le 411.3.2 (automat!c deact!vat!on !n case of a fa!lure).

Art!cle 411.3.2.1, ex-
cept for those met !n 
art!cle 411.3.2.5 and 
411.3.2.6, the protect!ve 
dev!ce should cut the 
supply of l!ne conduct!-
ve of the c!rcu!t or equ-
!pment or the protect!ve 
conduct!ve !n the c!rcu!t 
or equ!pment !n case of 
a fa!lure result!ng from 
the negl!g!ble !mpe-
dance between the l!ne 
conduct!ve and the ex-
posed conduct!ve part 
w!th!n the per!od of de-
act!vat!on requ!red !n ar-
t!cle 411.3.2.2, 411.3.2.3 
or 411.3.2.4.”

In th!s case, the fact 
that there !s a negl!g!ble 

!mpedance means that the l!ve-end contacts d!rectly w!th the 
earth or conduct!ve part over low !mpedance. The current va-
lues of the fuse or c!rcu!t breakers used should be selected as 
to rema!n out of the therm!c part of the fuse and as to enable 
qu!ck act!on. In B-type fuses (rap!d mannered), f!ve t!mes the ra-

(slow mannered). The fuse selected should sw!tch on the c!rcu!t 
!n 0.4s !n TT systems and !n 0,2s !n TN systems !n 230 V systems. 
Th!s means that when a B-type and 10-A fuse !s selected, at least 
50 A current should pulse through !t for qu!ck act!on out of the 
therm!c part !n th!s per!od. Therefore, the !mpedance should be 

S!nce the ground connect!on !n TN systems comes from the 
ma!n center v!a cable, small safe and constant !mpedance can 
always be ach!eved. Thus, extreme c!rcu!t breakers can cut the 
supply of the conductor automat!cally, depend!ng on the calcu-
lat!ons, s!nce ground !mpedance for TN systems w!ll not change 
much.

In TT systems, ground res!stance shows cont!nuous seasonal 
var!ab!l!ty s!nce so!l !s connected to so!l plates na!led on gravel 
so!l. In case so!l res!stance exceeds 10 & (wh!ch !s a common s!-
tuat!on), !t !s not poss!ble that an overcurrent breaker can cut !n 
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Kullanılan sigorta veya devre 
kesicilerin akım de!erlerinin 

sigortanın termik bölgesi 
dı"ında kalacak, ani açmayı 
sa!layacak "ekilde seçilmesi 

gerekir.
The current values of the fuse or 
circuit breakers used should be 
selected as to remain out of the 
thermic part of the fuse and as to 
enable quick action. ”

“



!letken!n beslemes!n! otomat!k olarak keseb!l!r. TT s!stemlerde 
!se toprak d!renc! topra"a çakılan toprak plakalarına ba"lı oldu-
"u !ç!n devamlı mevs!msel de"!#kenl!k göster!r.  Toprak d!renc!-
n!n 10 $ üstüne çıkması durumunda (k! bu çokça görüleb!len 
b!r durumdur) b!r a#ırı akım kes!c!n!n yukarıda bel!rt!len süreler-

kesme olu#maz). Bu durumda TT s!stemde “B!r arıza durumun-
-

cak enerj! kayna"ı !le arasında çok kısa mesafeler olan (!#letme 
!ç!nde kend! trafo merkez!n! kullanan !#letmeler g!b!) ve toprak 
d!renc!nde de"!#!kl!k olmamasını garant! eden s!stemlerde a#ırı 
akım kes!c!ler TT s!stemlerde de arıza koruma olarak kullanab!l!r-
ler. Bu konu standartta a#a"ıdak! g!b! bel!rt!lm!#t!r.

“411.5.2 Genel olarak TT s!stemlerde RCD’ler 
arıza koruma (dolaylı temasa kar"ı koruma) !ç!n 
kullanılmalıdır. 

Alternat!f olarak, a#ırı akım koruma c!hazları uygun olarak 
Zs’n!n dü#ük de"er! sürekl! ve güvenl! olarak sa"lanması #artıyla 
arıza koruması (dolaylı temasa kar#ı koruma) !ç!n kullanılab!l!r.

Not 1 – Arıza koruma (dolaylı tema-

43’e uygun b!r a#ırı akım koruyucu c!-
haz !le de korunmalıdır.”

Ancak “%hmal ed!leb!l!r empedans“ 
dı#ında b!r temasın olu#ması duru-
munda (b!r canlı üzer!nden !letkene 
temas olması) kullanılan devre kes!c!-
ler bu süre !ç!nde açmayı sa"layamaz. 
Ortalama b!r !nsanın vücut d!renc! 
2000 $ kabul ed!leb!l!r (1500-3000 
$). 220 volt b!r s!stemde 3-10 $ g!b! 
toprak d!renc!n! 2000 $ kar#ısında 
!hmal edersek bu durumda !nsan 

-
nı öldüreb!lecek 0,08 A’dan büyük b!r 
akım olmasına kar#ın s!gortayı açtır-
mayacak kadar küçük b!r akım de"e-
r!d!r. Bu durumda s!gortayı çalı#tırma-
yan ama canlıyı öldüreb!lecek akım 
de"erler! !le s!stem!n söylenen süre-
lerde açmayaca"ı açıktır. Böyle b!r te-
masın olu#ması durumunda bunu h!ssedecek b!r röleye !ht!yaç 
olu#ur. E"er amaç canlıyı elektr!k çarpmasına kar#ı korumaksa 
bunun zorunlu oldu"u açıktır. Böyle b!r r!sk varsa %lave koruma 
!ht!yacı ortaya çıkar ve standardın madde 411.3.3’de bel!rtt!"! 

-

d!renc!ne ba"lı olarak farklı olab!l!r) !lave koruma !ç!n kullanıla-
-
-

arasındak! farktır. Arıza koruma (dolaylı temasa kar#ı koruma) !le 
%lave koruma (hayat kurtarma e#!"!) farklı #eylerd!r, bunlar !ç!n 

-
l! noktaya canlı temasının söz konusu oldu"u ve canlı üzer!nden 
30 mA üstünde akım geçmes! !ht!mal! olan bütün haller !ç!n !la-
ve koruma zorunludur. %lave koruma b!r fazlalı"ı de"!l, korumada 
olu#an b!r eks!kl!"! bel!rt!r ve yapılmaması durumunda koruma 
gerçekle#m!# sayılmaz.

act!vated d!sabl!ng !n the event of a fault” !n the TT system. But, 
!n systems where there are very short d!stances between the 
energy source (such as bus!nesses us!ng the!r own substat!on 
w!th!n the company) and where no change !s guaranteed !n so!l 
res!stance, overcurrent breakers can be used as fa!lure protec-
t!on !n TT systems. Th!s top!c !s !nd!cated !n the standard as fol-

“Article 411.5.2 states that, in general, RCDs in TT 
systems should be used for fault protection (protection 
against indirect contact). 

Alternat!vely, the overcurrent protect!on dev!ces can be ac-
cord!ngly used for fault protect!on as long as the low value of ZS 
can be constantly and safely ma!nta!ned.

Note 1 - -
on aga!nst !nd!rect contact), the c!rcu!t should also be protected 

60364-4-43.”
However, !n case of 

a contact out of the 
“negl!g!ble !mpedance“ 
(contact w!th a conduc-
t!ve through a l!v!ng 
be!ng), the c!rcu!t brea-
kers used cannot enab-
le the act!on (sw!tch on) 
w!th!n th!s per!od. The 
body res!stance of an 
average person !s con-
s!dered 2000 $ (1500-
3000$). In a system of 
220 V, !f we neglected 
the earth res!stance of 
3-10 $ aga!nst 2000 
$, the current to pulse 
through a person would 

very low current value 
that !s not enough to 
sw!tch on the fuse but 
h!gh enough to k!ll a 

person above 0,08A. In such a case, !t !s obv!ous that the system 
cannot sw!tch on w!th!n the spec!f!ed per!od w!th the current 
values that do not operate the fuse, but !t may k!ll a person. In 
case of such a contact, a relay to sense th!s !s needed. If the pur-
pose !s to protect the l!v!ng be!ngs aga!nst electr!c shock, !t !s 
qu!te obv!ous that th!s !s mandatory. If there !s such a r!sk, the 
need for add!t!onal protect!on ar!ses here and th!s protect!on 

-

to be used for fa!lure protect!on (the value can be d!&erent de-
pend!ng on so!l res!stance) should not be confused w!th 30mA 

protect!on w!th a l!fe-sav!ng threshold at the apartment ent-
rance. Fault protect!on (protect!on aga!nst !nd!rect contact) and 
add!t!onal protect!on (l!fe-sav!ng threshold) are two d!&erent 

not 
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Arıza koruma (dolaylı temasa 
kar!ı koruma) için RCD 

kullanıldı"ı durumda ayrıca devre 
IEC 60364-4-43’e uygun bir 

a!ırı akım koruyucu cihaz ile de 
korunmalıdır.

When the RCD is used for fault 
protection (protection against 
indirect contact), the circuit 
should also be protected by 
another overcurrent protective 
device in accordance with IEC 
60364-4-43. ”

“



“411.3.3 !lave koruma
a.a. s!stemlerde Madde 415.1’e uygun artık akım koruma c!ha-

" Normal k!#!ler!n kullanımı !ç!n olan ve genel kullanım !ç!n 
amaçlanmı# beyan akımı 20 A’yı geçmeyen pr!zler !ç!n……

" B!na dı#ı kullanma !ç!n beyan akımı 32 A’yı geçmeyen ta#ı-
nab!l!r teçh!zat !ç!n sa$lanmalıdır.”

%lave korumanın zorunlulu$u !ç!n standart gerekl! açıklamayı 
yapmı#tır. B!r #ebekede çe#!tl! durumlar ortaya çıkab!l!r, ancak en 
kötü durum d!kkate alınmalıdır. B!rçok arkada#ımız  “&öyle olursa 
böyle olur, böyle olursa #öyle olur” d!yerek çok uzun çözümler 
get!r!yorlar ama en kötü durumda, enerj!l! uç !le !letken arasın-
da kalan !nsana ne olur ona bakmak gerek!r. E$er bu durumda 
b!r r!sk varsa ucu bel!rs!z, !ht!mallere ve k!#!ler!n keyf!yet!ne açık 
çözüm öner!ler! her zaman kötü uygulamalara yol açmı#tır. Arıza 
koruma farklı, r!sk olu#an s!stemlerde (TT ve TN) ayrıca !stenen 
!lave koruma farklıdır. Standart teor!k olarak her #artı tanımlar 
ancak bunların bazıları dü#ük !ht!mall! durumlardır ve prat!k-
te olma #ansı azdır. Bunu d!kkate alan Avrupa’da b!rçok ülke 

Standardın sonunda Ek ZD’de bu ülkeler l!ste olarak ver!lm!#t!r. 
Burada en vazgeç!lmez durum !nsan sa$lı$ıdır. %nsanı koruyama-
yan h!çb!r tes!sat kabul ed!lemez ve öner!lmemel!d!r. Standart, 
koruyucu tedb!r! açıklamı# ve !lave korumanın zorunlulu$unu 
bel!rtm!#t!r. 

“Madde 410.3.2 Koruyucu tedb"r;
" Temel koruma !ç!n b!r hükmün ve arıza koruması !ç!n ba-

$ımsız b!r hükmün uygun b!r komb!nasyonundan veya
" Hem temel koruma hem de arıza koruması sa$layan gel!#t!-

r!lm!# b!r koruma hükmünden meydana gelmel!d!r.
%lave koruma, har!c! etk!ler!n bel!rl! #artları atında ve bazı özel 

yerlerdek! koruyucu tedb!r!n b!r bölümü olarak bel!rt!l!r.”
%lave koruma IT s!stemlerde gerekmez. Çünkü bu s!stemde !lk 

temas !nsana zarar vermez. Ancak arıza koruması ve arıza !zle-
me yapılmalıdır. Çünkü !k!nc! arıza r!sk yaratab!l!r, d!$er koruma 
maddeler!nde de !lave koruma gerekmez ama !hmal ed!l!r em-
pedans !le temas !ç!n arıza korumaları yapılmalıdır. Bahsed!len 

-

!le yapılma zorunlulu$u vardır (Ek ZD). D!$er s!stemlerde de arı-

kullanılması durumunda ya 411’e göre arıza koruma ve 30 mA 

be confused w!th each other. Add!t!onal 
protect!on !s mandatory for all c!rcums-
tances !n wh!ch the energ!zed po!nts can 
be contacted w!th by l!v!ng be!ngs, and 
!n wh!ch !t !s poss!ble that a current over 
30 mA pulses through the l!v!ng be!ngs. 
Add!t!onal protect!on does not spec!fy 
redundancy but def!c!ency !n the protec-
t!on, and, !n case of non-!mplementat!on, 
protect!on !s not deemed to have been 
real!zed. 

“411.3.3 Additional protection
Add!t!onal protect!on through a re-

s!dual current protect!ve dev!ce (30 mA 
-

t!cle 415.1,
" For plugs, wh!ch are for the use of normal people and the 

rated current, wh!ch does not exceed 20 A for general use…… 
" Mob!le equ!pment, the rated current of wh!ch does not ex-

ceed 32 A should be prov!ded for external use.”

The standard has made the requ!red clar!f!cat!on about the 
necess!ty of add!t!onal protect!on. Var!ous cases may occur !n 
a network, but the worst case should be taken !nto account. 
Many fr!ends of ours o'er !mpract!cal solut!ons by est!mat!ng 
what m!ght happen; but what should be taken !nto account !s 
the worst-case scenar!o where a person rema!ns between the 
energ!zed end and the conductor. If there !s a r!sk, amb!guous 
poss!b!l!t!es and solut!ons, open to the state of a'a!rs of peop-
le, have always g!ven r!se to !mproper appl!cat!ons. Fa!lure of 
protect!on !s d!'erent from add!t!onally requested protect!on 
!n r!sky systems (TT and TN). The standard theoret!cally def!nes 
every requ!rement, but some of them have a low poss!b!l!ty and 
have sl!ght chance of occurrence !n pract!ce. Many European co-
untr!es take th!s !nto cons!derat!on and set the requ!rement of 

standard, !n the Annex ZD, these countr!es are l!sted. The most 
!nd!spensable !ssue !s human health. Installat!ons that cannot 
protect human health are unacceptable and should not be re-
commended. The standard has clar!f!ed the protect!ve measure 
and spec!f!ed the necess!ty of add!t!onal protect!on. 

“Article 410.3.2 Protective measures should consist of;
" A su!table comb!nat!on of a prov!s!on for bas!c protect!on 

and an !ndependent prov!s!on for fa!lure protect!on; or
" An !mproved protect!ve prov!s!on prov!d!ng both bas!c 

protect!on and fa!lure protect!on.
Add!t!onal protect!on !s spec!f!ed as a part of the protect!ve 

measure, under spec!f!c cond!t!ons of external e'ects, and !n 
some spec!al places.”

Add!t!onal protect!on !s not requ!red !n the IT systems, beca-
use the f!rst contact does not harm people !n th!s system. Howe-
ver, fa!lure protect!on and fa!lure mon!tor!ng should be put !n. 
Because the second fa!lure may create a r!sk, add!t!onal protect!-
on may not be needed !n the other protect!on art!cles, but fa!lu-
re protect!on should be put !n for the contact w!th the negl!g!ble 

-
qu!red as 100 mA for fa!lure protect!on. However, the add!t!onal 
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maddeler!nden b!r!s!ne uygun koruma yapılması zorunludur. 
Örne"!n 411’!n eks!k kaldı"ı yerde, canlı teması Sınıf II !zolasyon 
kullanılarak engelleneb!l!r. (Madde 412, açılınca elektr!"! kesen 
kapaklar, takv!yel! !zolasyon, ç!ft koruma vb) Bu konu TS EN 
60204-1 Madde 6’da ayrıntılı #ek!lde !ncelenm!# ve alternat!f yol-

-
lanımını zorunlu tutmu#tur. Ama hem koruma yöntem! olarak 

-
mak, hem de ba#ka önlem almamak, bence mekan!k fren! takıp 
regülatörü koymamaktan daha r!skl! b!r uygulamadır. 

Bu konuda yapılan !t!razları çok do"ru bulmuyorum.
 
1. Yen! Standartta sadece aydınlatma devreler!nde ve kat 

kapı kontroller!nde RCD !sten!yor.
Bu çok zorlama b!r tercüme !le !dd!a ed!leb!l!r. B!r kere her-

kes bütün aydınlatma ve pr!z devreler!nde, ayrıca 50 V üstünde 
voltaja sah!p kab!n s!stemler!nde (kumandalar ve kapı kontrol-
ler!, kapı motorları, kartlar v.b.)hemf!k!r. Tartı#ılan nokta b fıkrası.  

“Safety cha!n”  güvenl!k z!nc!r! demek. Yan! bütün stoplar, re-
gülatör ve para#üt ve fren kontak devreler!, sınır kes!c!ler, tam-
pon devreler!, rev!zyon ve ac!l kurtarma devreler!, kapı f!#pr!zler! 
ve k!l!tler, sev!yeleme !ç!n kapı kısa devreler!. 

“Land!ng controls and !nd!cators” kat sev!yeleme kontroller! 
ve göstergeler demek.

cha!n” Bu en bas!t çözümle Güvenl!k z!nc!r! ve kat kumandaları 
ve göstergeler!n!n kontrol devreler! demekt!r. (50 voltun üstün-
de olanlar). Bunu kat butonları ve göstergeler! devreler! olarak 
tercüme etmek !ç!n b!r hayl! zorlamak gerek!r. Zaten bütün ay-
dınlatma ve pr!zler! de dâh!l etm!#t!k. $nvertör b!r “control c!rcu!t” 
m!d!r? Bence motora “land!ng” yaptıran “control c!rcu!t”t!r. Pek! 
elektro mekan!k fren bob!nler! ne olacak? En fazla temasın ola-
b!lece"! yerlerden b!r!s!.  O da “land!ng” !#!n!n b!r parçasıdır. Ama 

!steyeb!l!rs!n!z), o zaman madde 412’ye uygun Sınıf II !zolasyon 
yapmanız veya madde 413’e uygun b!r !zolasyon trafosu !le mo-
tor kısmını ayırmanız lazım. 412’ye uygun tes!sat yapmanız duru-
munda $nvertörün önünü, enerj!l! bütün bölgeler! ve motor kle-
mens kutusunu açıldı"ında elektr!"! kesecek #ek!lde kapatmanız 
ve bütün motor tes!satını ve ba"lantılarını takv!yel! !zolasyon !le 
kaplamanız gerek!r. Bu da b!r yoldur. Ama hem onu yapmaya-
yım, hem de bunu yapmayayım olmaz. Genel mantı"a ters olur.

2. Standardın böyle söyled!"!nden em!n!z.
Olab!l!r, bu s!z!n dü#üncen!zd!r ama unutmamak gerek!r k! 

standart zorunlu uygulama de"!ld!r. Zorunlu uygulama kanun, 
d!rekt!f ve ulusal yönetmel!klerd!r. B!z!m harmon!ze b!r stan-
dart olan “TS HD 60364-4-41” !le do"rudan uyumlu, geçerl! ve 
zorunlu olan b!r Topraklama Yönetmel!"!m!z ve Kuvvetl! Akım 
Tes!sler! Yönetmel!"!m!z var. Uygulamada uyulması gereken 
#artları bunlar bel!rler. Gene “TS HD 60364-4-41” standardı elekt-
r!k konusunda harmon!ze b!r standart olup kend! konusunda 
asansör standardını ba"lar. Standart bu konuda “TS HD 60364-
4-41” standardının geçerl! oldu"unu !ç!nde zaten beyan etm!# 
durumdadır. E"er standart gerçekten s!z!n ded!"!n!z g!b! farklı 
b!r #ey söylüyorsa bu durumda asansör standardının tad!l ed!l-
mes! gerek!r. Anla#ılamayan b!r durum varsa ba#vurulacak yer 
ana harmon!ze standart olmalıdır.

!n case of us!ng a TT or TN system, accord!ng to the art!cle 411, 

are needed, or !t !s mandatory to make protect!on !n l!ne w!th 
the other protect!on art!cles. For example, where the art!cle 411 
lacks, the contact of l!v!ng be!ng can be prevented by us!ng the 

opened, re!nforced !solat!on, double protect!on etc.). Th!s !ssue 
!s d!scussed !n deta!l !n TS EN 60204-1 Art!cle 6 and alternat!ve 
paths are def!ned. The same standard made !t obl!gatory to use 

-
d!t!onal measures, and not tak!ng any measures !s much more 
r!sky than mount!ng the mechan!cal brakes and not !nstall!ng 
the regulator. 

I do not agree w!th the compla!nts made on th!s !ssue. 
 

-
cu!ts and %oor door controls. 

Th!s does not sound real!st!c. F!rst of all, everybody agrees on 
all l!ght!ng and plug c!rcu!ts and cab!n systems hav!ng a h!gher 
voltage than 50 V (controls and land!ng controls, door motors, 

c!rcu!ts for land!ng controls and !nd!cators and the safety cha!n 

“Safety cha!n” refers to all stops, regulator and parachute and 
brake contact c!rcu!ts, l!m!t breakers, bu&er c!rcu!ts, rev!s!on and 
emergency rescue c!rcu!ts, door plugs and locks, door short c!r-
cu!ts for level!ng. 

“Land!ng controls and !nd!cators” refer to %oor level!ng cont-
rols and !nd!cators. 

cha!n !s a s!mple solut!on” (those over 50 V). It would be !mpel-
lent to be translated as a land!ng buttons !nstallat!on. We alre-
ady !ncluded all l!ght!ng and plugs. Is !nvertor a “control c!rcu!t”? 
In my op!n!on, !t !s the “control c!rcu!t” that enables the motor 
“land!ng”. Then, what about the electro-mechan!cal brake bob-
b!ns? They are one of the places that m!ght have the max!mum 
contact. It !s also a part of the “land!ng”. But, !f you don’t want to 

-
parate the motor part w!th an !solat!on transformer !n l!ne w!th 
art!cle 413. In case of !nstallat!on !n accordance w!th art!cle 412, 
you should close the front of the !nvertor and all energ!zed parts 
and the motor term!nal box so as to cut the electr!c!ty when 
opened. And cover all motor !nstallat!on and connect!ons w!th 
the re!nforced !solat!on. Th!s !s a path. It !s not acceptable to take 
!ncomplete measures. Th!s !s aga!nst general log!c. 

We are sure the standard says so.
I see, but th!s !s your op!n!on. Please note that the standard !s 

not a mandatory !mplementat!on. Mandatory !mplementat!ons 
are legal d!rect!ves and nat!onal regulat!ons. We have e&ect!ve 

Regulat!ons d!rectly !n l!ne w!th the harmon!zed standard, “TS 
HD 60364-4-41”. They set out the requ!rements to be followed 
!n pract!ce. Aga!n, the “TS HD 60364-4-41” standard !s a harmo-
n!zed standard about electr!c!ty and b!nds the elevator standard 
!n !ts own f!eld. The standard has already spec!f!ed that the “TS 
HD 60364-4-41” standard !s val!d !n th!s !ssue. If the standard 
really says someth!ng d!&erent as you stated, then the elevator 
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3. RCD kullandı!ımızda "nvertörü çalı#tıramıyoruz.
Bu esk! uygulamalarda geçerl! !d!. Kullandı"ımız g!r!# f!ltrele-

r! kaçak akımları attırıyordu. B!z de çare olarak !nvertör devre-

-
duk. Ancak bu çares!zl!kten yapılmı# b!r çözümdü, #!md! !se PFI 

-

rahatça kullanılab!lmekted!r. 
Üstel!k f!yat farkı da çok azdır. 

ucuza gelmekted!r. Bütün b!l!-
nen markaların farklı kodlarda 
da olsa bu tür c!hazları mev-
cuttur. G!r!# f!ltren!z çok kaçak 
yaratıyorsa, f!ltren!z! Sınıf II 
!zolasyon yaparak kaçak akım 
röles!n!n önüne, yan! en ba#a 
alab!l!rs!n!z. Çok kullanılan b!r 
c!haz olmadı"ı !ç!n zorluk ya-
ratmayacaktır. Buna ra"men 
!nvertörünüz hâlâ kaçak sınırı-

de"!l, !nvertörünüzü de"!#t!r-
mel!s!n!z.  

4. Zaten yetk$l$ 
personel kullanıyoruz, 
koruma gerekmez.
Bu kabul ed!leb!l!r b!r yak-

la#ım de"!ld!r. Bütün arızacılar 
b!l!r k!, enerj!s!z olarak bazı 
arızaları bulab!lmek neredeyse 
!mkânsız g!b!d!r. Bunu b!zzat 
ya#amayan k!#!ler bunun olab!-
lece"!n! dü#üneb!l!r ama uzun 
zaman arıza aramı# b!r k!#! ola-
rak bunun çok zor oldu"unu 
ve bazen enerj! altında çalı#-
mak zorunda kalındı"ını söyle-

-
mamaktadır. En usta arkada#larımızın acılarını ya#amak zorunda 
kaldık. Elektr!k genelde yetk!l! veya yetk!s!z personel d!ye ayrım 
yapmamaktadır.

5. Bu zaten $lave korumadır. Üstel$k dolaylı temas $ç$n.
$lave koruma veya dolaylı temas g!b! kel!meler !#!n vahame-

t!n! anlatmaktan uzak, yumu#ak kel!meler g!b! kullanılıyor ama 
koruma b!r bütündür ve heps! b!r arada olursa koruma olur, aks! 
durumda sadece kabloların yanmasını veya c!hazların bozulma-
sını önleyeb!l!r!z ama !nsanı koruyamayız. Yukarıda da özell!kle 
söyled!"!m g!b! “!lave koruma” korumanın ayrılmaz ve zorunlu 
b!r parçasıdır. Temel koruma, arıza durumunda koruma ve !lave 
koruma #artlarını b!rb!r!ne karı#tırıp, olmadık sonuçlar çıkarma-
mak gerek!r.  $lave koruma gerekl!l!"!, !nsanın elektr!"e tehl!kel! 
poz!syonda dokunması anlamına geld!"! !ç!n r!sk demekt!r, ön-
lem alınması gerek!r.

standard should be amended. If there !s an unclear !ssue, the 
harmon!zed ma!n standard should preva!l. 

Th!s used to apply to the former appl!cat!ons. The !ntake f!l-
ters we used !ncreased the leakage currents. So, we suggested 

!nvertor c!rcu!t (!nclud!ng board supply), and the assembly of 
-

(Proof-Frequency Inver-

to be used w!th a fre-
quency !nvertor, can be 
used eas!ly w!th the !n-
vertor. Moreover, the pr!-
ce d!%erence !s small. It 
!s more reasonable than 

though all well-known 
brands have d!%erent 
codes, they have these 
k!nds of dev!ces. If your 
!ntake f!lter creates much 
leakage, you can put 

!solat!on and place !t !n 
front of the leakage cur-
rent relay. It would not 
create trouble, because 
!t !s not frequently used. 
In sp!te of th!s, !f you !n-
vertor !s st!ll over the le-
akage l!m!t, you should 
replace your !nvertor, not 

“We have pre-
author!zed personnel, 
so, no protect!on !s re-
qu!red.” Th!s !s not accep-
table. All fa!lure f!nders 
know !t !s almost !m-
poss!ble to detect some 

fa!lures w!thout energy. Those who have not exper!enced th!s 
personally may th!nk that !t !s poss!ble but I, as a person who lo-
oked for fa!lure for a long t!me, can say that th!s !s qu!te d!%!cult 
and !t somet!mes requ!red work!ng under energy. In such a case, 

would have lost our most profess!onal sta%. Electr!c!ty does not 
d!st!ngu!sh author!zed from unauthor!zed personnel. 

Th!s !s an add!t!onal protect!on. Moreover, for !nd!rect con-
tact.

Terms l!ke add!t!onal protect!on or !nd!rect contact do not do 
just!ce to the !mportance of the !ssue. In fact, protect!on !s hol!s-
t!c and, therefore, only e%ect!ve !f !t !s put !nto e%ect as a whole; 
otherw!se, we can only prevent the cables from burn!ng or the 
dev!ces from break!ng down, but we cannot protect humans. 
As I ment!oned before, “add!t!onal protect!on” !s an !ntegral and 
mandatory part of protect!on. We should not make !mposs!b-
le conclus!ons by confus!ng bas!c protect!on, fault protect!on 
and add!t!onal protect!on. Ind!rect contact causes a r!sk, s!nce 
the need for add!t!onal protect!on means that human can come 

The !llustrat!ons below show the open!ng values of B- and 
C-type fuses. In general, B-type fuses sw!tch on !n case they 
are f!ve t!mes the rated current, and C-type fuses sw!tch on !n 
case they are ten t!mes the rated current. 

A#a!ıda B ve C t$p$ s$gortaların an$ açma de!erler$ ver$l-
m$#t$r. Genel olarak B t$p$ s$gortalar anma akımının 5 katı, 
C t$p$ s$gortalar $se 10 katı durumda an$ açma yapmaktadır-
lar.  
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!nto contact w!th electr!c!ty !n a dangerous way, thus a measure 
should be taken.

Th!s can apply to some very spec!al c!rcumstances but not all. 
Or, a change of measurement can occur seasonally. These can be 
used as the cutt!ng dev!ces for fault protect!on, yet protect!on 

-
nal protect!on !s necessary. Therefore, many countr!es !n Europe 

end of the “TS HD 60364-4-41” Standard. 

between 30 " and 100 ". 
In France, !t !s not perm!ss!ble to use an overcurrent c!rcu!t 

In Germany, current control !s mandatory !n sp!te of us!ng a 
TN system. 

Also, !n Norway, Sweden, Sw!tzerland, Spa!n and others, the 

L!ke the countr!es I l!sted above, I also f!nd !t necessary to use 
-

t!on methods !n art!cle 411 are selected, and !n case of us!ng TT 
and TN systems over 120 V. Moreover, both 60204-1 and 60364-

as fault protect!on. Note that, !n many parts of Turkey, the TT 
-

t!onal protect!on !n the TT system !s unnecessary, because then I 

do th!s. I can never allow somebody to do !t.  As a result, we spe-
ak of elevators over 400.000 !n e#ect !n Turkey. Invertor-systems 
have !ncreas!ngly become w!despread. The cond!t!ons are really 
poor !n many of them. The only secur!ty for thousands of young 
people, work!ng !n these elevators and mak!ng fa!lure checks 

many years of e#ort. Many of them would sm!le at the Leakage 

the r!ght to r!sk the l!ves of these people and put them !n danger 
for commerc!al !nterests. I have been surpr!sed to hear people 
argue that protect!on cannot be accord!ng to standard !n some 
parts of the system due to commerc!al pressure. They should 
personally go and touch those cables; !f noth!ng happens, I w!ll 
retract everyth!ng I have wr!tten. It should be tr!ed. 

Yours Respectfully,

Related Standards
TS EN ISO 12100 Secur!ty !n Mach!nes 

features for !nstallat!on and equ!pment 

Protect!on for safety - Protect!on aga!nst electr!c shock;

-
rangements and protect!ve conduct!on 

-
onal d!rect contact w!th dangerous voltage-parts. 

6. S!gorta veya 300 mA RCD kullanarak da koruma yapı-
lab!l!r.

Bu çok özel bazı durumlar !ç!n geçerl! olab!l!r ancak her za-
man bu özel durum olu$mayab!l!r. Veya ölçüm de%!$mes! mev-
s!msel olarak ya$anab!l!r. Arıza koruma !ç!n yapılacak kesme c!-
hazları olarak bunlar kullanılab!l!r ama !lave korumanın gerekl! 

-
maz. Bu yüzden Avrupa’da b!rçok ülke bu $artı geçers!z kılmı$tır. 
“TS HD 60364-4-41” Standardının en arkasında bulunan Ek ZD’ye 
bakılırsa; 

-
lulu%u, 30 " ve 100 " arasında toprak d!renc!nde ayrıca 100 mA 

b. Fransa’da arıza koruma !ç!n a$ırı akım anahtarlarının kulla-
-

dır. 
c. Almanya’da TN s!stem kullanılmasına ra%men akım kontro-

lü zorunlu tutulmu$tur.

e. Ayrıca Norveç, &sveç, &sv!çre, &spanya g!b! ülkelerde arıza ko-

tutmu$lardır.

Ben de yukarıda saydı%ım ülkelerdek! g!b! 120 voltun üstün-
de TT ve TN s!stem kullanıp madde 411’dek! koruma yolunun 

zorunlu görüyorum. Üstel!k hem 60204-1 hem de 60364-4-41 

tutmu$lardır. Unutmamak gerek!r k! Türk!ye’n!n çok çok büyük 
b!r kısmında s!stem TT olarak kullanılmaktadır. Kullanılan TT s!s-

-
yan b!r tes!satta çalı$mam gerek!r k!, bunu göze alab!lece%!m! 
h!ç zannetm!yorum. B!lg!m dâh!l!nde ba$kasının yapmasına da 
kes!nl!kle !z!n vermem. Sonuç olarak Türk!ye’de $u an faal olan 
400 b!nden fazla asansörden bahsed!yoruz. G!tt!kçe de !nver-
törlü s!stemler daha da yaygınla$ıyor. Bunların ço%unda $artlar 
oldukça kötü. Bu asansörlerde çalı$an, her gün arızaya, bakıma 
g!den b!nlerce genc!n tek güvences!, yıllardır u%ra$ıp zorla tak-

çıktı%ı, b!z!m tab!r!m!zle Kaçak Akım röles!ne bakıp gülümsü-
yordur. Bu !nsanların hayatı !le oynamaya, t!car! bazı çıkarlar !ç!n 
!nsanları tehl!keye atmaya k!msen!n hakkı olmadı%ını dü$ünü-
yorum. Gelen t!car! baskıya dayanamayıp, s!stem!n b!r kısmında 
standartlara göre koruma yapılmayab!l!r denmes!n! de $a$kınlık-
la !zled!m. Öyle de%!l d!yenler önce g!d!p o kablolara kend!ler! 
dokunsunlar, b!r $ey olmazsa ben de yazdı%ım her $ey! yen!den 
gözden geç!r!r!m. Denemek lazım. Saygılarımla.

"lg!l! Standartlar
TS EN ISO 12100 Mak!nalarda Güvenl!k
TS EN 61140 - Elektr!k çarpmasına kar$ı koruma - tes!sat ve 

donanım !ç!n ortak özell!kler
TS EN 60204-1 - Mak!nalarda güvenl!k - Mak!naların elektr!k 

TS HD 60364-4-41 - Alçak ger!l!m elektr!k tes!sler! - bölüm 4 - 

TS HD 60364-5-54 - Alçak ger!l!m elektr!k tes!sler! - Bölüm 5 
-

zenlemeler! ve koruyucu !letkenler
TS EN 50274 - Alçak ger!l!m anahtarlama ve kontrol düzen! 

ün!teler!-elektr!k çarpmasına kar$ı koruma - Tehl!kel! ger!l!ml! 
bölümlere !stenmeden yapılan do%rudan temasa kar$ı koruma
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