PRILOGA VI
KONČNI PREGLED
1. Končni pregled je postopek, s katerim monter dvigala, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke, zagotovi in izjavi, da dvigalo, ki se daje na trg, ustreza zahtevam tega pravilnika. Monter dvigala mora v vsako kabino dvigala pritrditi oznako
CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti.
2. Monter dvigala mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da dvigalo, ki se daje na trg, ustreza vzorčnemu
dvigalu, opisanem v certifikatu o ES-pregledu tipa in izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki veljajo
zanj.
3. Monter dvigala mora hraniti izvod ES-izjave o skladnosti in certifikat o končnem pregledu, določen v 6. točki, deset
let od datuma dajanja dvigala v uporabo.
4. Priglašeni organ, ki ga izbere monter dvigala, mora izvesti ali dati v izvajanje končni pregled dvigala, ki naj bi bilo
dano na trg. Opraviti je treba ustrezne preskuse in preglede, ki jih opredeljujejo veljavni standardi, navedeni v 9. členu
tega pravilnika, ali enakovredne preskuse, da bi zagotovili skladnost dvigala z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Ti pregledi in preskusi morajo zajemati še zlasti:
a) pregled dokumentacije, da bi preverili, ali dvigalo ustreza reprezentativnemu vzorcu dvigala, odobrenemu v skladu
z B poglavjem Priloge V,
b) - delovanje dvigala, ko je prazno, in ko je maksimalno obremenjeno, da bi zagotovili pravilno montažo in delovanje
varnostnih naprav (končnih zaustavitev, naprav za zaklepanje itd.),
- delovanje dvigala pri maksimalni obremenitvi, in ko je prazno, da bi zagotovili pravilno delovanje varnostnih
naprav v slučaju prekinitve električnega toka,
- statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka 1,25-kratniku nazivne obremenitve.
Nazivna obremenitev je tista, ki je navedena v 5. poglavju Priloge I.
Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, če ni prišlo do kakšne deformacije ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala.
5. Priglašeni organ mora prejeti naslednje dokumente:
- načrt celotnega dvigala,
- načrte in diagrame, ki so potrebni za končni pregled, zlasti diagrame kontrolnega tokokroga,
- izvod navodil za uporabo, določenih v 6.2. točki Priloge I.
Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov ali natančnih informacij, ki niso potrebne za potrditev skladnosti
dvigala, ki naj bi bilo dano na trg, z vzorčnim dvigalom, opisanim v izjavi o ES-pregledu tipa.
6. Če dvigalo izpolnjuje določbe tega pravilnika, mora priglašeni organ pritrditi ali dati pritrditi svojo identifikacijsko
številko poleg oznake CE v skladu s Prilogo III in sestaviti certifikat o končnem pregledu, ki navaja opravljene preglede
in preskuse.
Priglašeni organ mora izpolniti ustrezne strani v kontrolni knjigi, določeni v 6.2. točki Priloge I.
Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, mora navesti podrobne razloge za zavrnitev in
priporočiti sredstva, s katerimi je potrditev mogoče pridobiti. Če monter dvigala spet zaprosi za končni pregled, mora
prošnjo vložiti pri istem priglašenem organu.
7. Certifikat o končnem pregledu, dokumentacija in korespondenca v zvezi s postopki sprejema morajo biti sestavljeni v
enem od uradnih jezikov države članice, kjer je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je zanj sprejemljiv.

