Yangın Emniyet Belgesi
İthal etmek istediğiniz mallara ilişkin
Rusya emniyet kanununun gözetilmesi
İŞİN ZORLUĞU
Bugün Rusya'da bir modernleşme dalgası yaşanıyor. Fabrikalar ve makineler
yenileniyor. Birçok yabancı şirket Rusya'ya modern makineler ithal etmek
istiyor.
Bu ithalatları kontrol etmek ve tüketicileri ve çevreyi korumak için Rus hükümeti bazı
ürün ve makine türlerinde kalite ve yangın emniyetinin garantisi olarak bir Yangın
Emniyet Belgesi istemektedir. Birçok yabancı şirket için önemli bir zorluk da Rusya'daki
idari sürece nasıl erişileceğidir.

ÇÖZÜM
Yangın Emniyet Belgesi nedir?
Yangın Emniyet Belgesi, yangın emniyeti belgelendirme sisteminin (Rusça kısaltması SSPB) bir parçasıdır. Bu,
ürününüz veya makinenizin Rus yangın emniyet kanunlarına uygun olduğunu kanıtlamak için gereken belgedir.

Belge hangi ürünleri kapsıyor?
• Yangın önleme teçhizatı
• Yanıcı madde ve malzemeler veya yangın söndürücü ürünler
• Yapılar ve inşaat ürünleri
• Elektrikli cihazlar ve aletler
• Isı üreten teçhizat vs

Ana avantajları nelerdir?
• Ürünlerinizin veya teçhizatının Rus kalite standartlarına uygun olduğunu
kanıtlar
• Rus pazarına giriş sağlar
• Tüketicilerinin ve çevrenin emniyeti ve korunması garanti edilir
• Birçok ithal ürün için zorunlu olan GOST R Belgesi temin edilir.
• Ürünleriniz için katma değer sağlar

NİÇİN BUREAU VERITAS
Prestij: 1828 yılından beri, dünyanın önde gelen ithalat kontrol ve gözetim
hizmetleri sağlayıcılarından biri. Rusya'da ilk ofis 1858'de açıldı.

İLGİLİ HİZMETLER

Yangın Belgesine ilaveten Bureau
Veritas diğer belgeleri almanıza da
veya belirli ürünler için gereken
formalitelerde de size yardımcı olabilir.
• RTN İzni
• GOST-R Belgesi
• Hijyen Belgesi
• Rosstroy Belgesi
• Numune Onayı
• Patlamaz Elektrikli Teçhizat
Belgesi
• Gost R, hijyen ve yangın
emniyeti İbranamesi

Ağımız: Global varlığımız, ihtiyacınız olduğu yerde yerel hizmetle birleştirilen
uluslararası uzmanlığın rahatlığını sunar.
Yerel uzmanlık: Bureau Veritas, yönetmeliklere, pazar, oyuncular ve doğru resmi kanallara mükemmel olarak vakıftır.
Gospozhnadzor tarafından onaylanmış belgelendirme kuruluşlarıyla yakın işbirliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca birçok
disiplinde teknik işbirliği de sunuyoruz.
Kişiye özel hizmet: Bureau Veritas, hizmetlerini ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Yasal yükümlülüklerinizi belirlemenize
yardımcı oluyoruz ve uygun belgeyi alana kadar her adımda size yardım ediyoruz. Tüm belgelendirme ihtiyaçlarınız için
tek bir irtibat noktası sunuyoruz.
Tanınmışlık: Rusya hükümeti tarafından tanınmıştır, ISO 9001:2000 belgelendirme bakımından uluslararası ölçekte
tanınmıştır ve Uluslararası Gözetim Ajansları Federasyonunun (IFIA) faal üyesidir. Hükümet Hizmetleri & Uluslararası
Ticaret Bölümünün gözetim faaliyeti ISO 17020 belgelidir.
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ÇÖZÜM YAKLAŞIMIMIZ
Tipik bir belgelendirme süreci aşağıdaki adımları içerebilir:
• İhtiyaçlarınızın analizi / Durum tespiti
• Belgelendirme veya proje için maliyet tahmini
• Belgelerin gözden geçirilmesi (denetimler, belge analizi, kontrolü ve
tercümesi)
• Test ve analizlerin yapılması
• Yangın Emniyet Belgesinin tanzim edilmesi
• GOST-R Belgesinin tanzim edilmesi
• Diğer belgelerin tanzimi
Belirli ürünler ve teçhizat için bir Yangın Emniyet Belgesi zorunludur. Bu ürünlerin komple listesi Rusya Sivil
Savunma, Acil Durum ve Doğal Afetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.
Ayrıca, yangın emniyet belgesine tabi olmayan bazı makine türleri için bir yangın emniyeti ibranamesi elde etmek de
mümkündür.

MÜŞTERİ REFERANSLARI

SSS
Yangın Emniyet Belgesini kim düzenler?
Bu belge, (Rusya Sivil Savunma, Acil Durum ve Doğal Afetler Bakanlığı
bünyesindeki) Gospozhnadzor tarafından onaylanmış Belgelendirme
Kuruluşlarınca düzenlenir.
Yangın Emniyet Belgesinin farklı türleri nedir?
• Seri Üretim Belgesi; şunları gerektirir: bir takım belirli belgeler; imalatçı
denetimi, her yıl gözetim, numune alma. Belge maksimum 3 yıl geçerlidir.
• Sevk Belgesi; şunları gerektirir: bir takım belirli belgeler (kontrat ve irsaliyenin
bir nüshası); numune alma. Bu tür belge sınırlı sayıda ürünle ilgilidir Geçerlilik
süresi kontrat şartlarına bağlıdır.

Bureau Veritas, birçok önde gelen
şirketin güvenini kazanmıştır, örneğin:
SNECMA Motors
Renault
PSA (Peugeot)
Danone
General Conserve
Grosfillex
Porcelaine de Sologne
Air Liquide
Ligne Roset
Piscines Desjoyaux
Manitou
Pechiney
Burton Corblin

İRTİBAT

DAHA FAZLA BILGI IÇIN

Bu hizmet konusunda ayrıntılı bilgi için
GSIT Bölümü – VOC Departmanı
Telefon: + 90 (0) 216 518 40 50
Eposta: itd@tr.bureauveritas.com

adresimiz:

www.bureauveritas.com
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