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KONSEPT    

Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen HS76 Sürme Kapı Sistemi, 175 mm kasa platformunda, 4  odacıklı  konsepti 

ile daha iyi sızdırmazlık özelliği hedeflenerek tasarlanmıştır.Kanat prolinde yüksek statik mukavemete sahip  destek 

sacı yer almaktadır.

HS76 SüHS76 Sürme Kapı Sistemi'ne ait UF değeri; 1.2 W/m²K'dir.  Sistemin 175 mm genişlik üzerinde yapılandırılması, 44 mm 

cam kalınlığına kadar düşük Ug değerindeki üçlü cam uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Böylelikle kapınıza ait ısı 

iletkenlik değeri, prol kesiti ve cama ait ısıl değerlerin bir araya gelmesi ile U kapı değeri belirlenmektedir.

24 - 44 mm arası cam 
kalınlık seçeneği

TS EN 12608-1 
Standardına göre A 
sınıfı et kalınlığı

4 odacıklı tasarım

DDoğrama ebatları ve 
montaj yerine göre 
farklı destek sacı 
seçenekleri

EPDM conta

TPE conta (köşelerde 
kaynak özelliği)

175 mm 175 mm kasa genişliği
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HS76 SÜRME

PROFİLLER 

* Sistemi oluşturan proller TS-EN 12608-1 standardına göre proller standartta tanımlanan, A sınıfı et kalınlığı 

(görünen yüzey minimum 2.8 mm, görünmeyen yüzey minimum 2.5 mm) kriterlerine uygun üretilecektir.

* Beyaz proller, RAL 9016 tonunda olacaktır.

* HS76 Sürme kasa yüksekliği dıştan nominal 62 mm, kasada da genişlik nominal 175 mm olacaktır.

* HS76 kanat yüksekliği nominal 100 mm, genişliği nominal olarak 76 mm olacaktır. 

* Sis* Sistemi oluşturan proller TS-EN 12608-1 standardına göre proller standartta tanımlanan, A sınıfı et kalınlığı 

kriterlerine uygun üretilecektir.

* Sistemdeki ana prollerde; kasa 8, kanat 4 odacıklı olarak tasarlanmıştır.

* Prolin UV dayanımı, TS-EN 12608-1 standardında belirtildiği gibi, 12 GJ/m2 olmalıdır.
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ISI YALITIMI

PVC doğrama tercihinde, en önemli beklentilerden biri olan ısı yalıtımı, HS76 Sürme PVC Kapı Sistemi içinde 

geçerlidir. Sistem 76 mm'lik bir platformda yer alması ve 4 odacıklı, 2 contalı olarak tasarlanmıştır.

HS76 ısı iletkenlik katsayısı EN 12412-2 ye göre Uf=1.2 W/m²K olarak IFT Rosenheim tarafından  belgelenmiştir. 

2,2x2,3 m ölçülerinde bir HS76 doğramada, 24 mm cam kullanıldığında ısı iletkenlik değerinin (Uw), 1.09 W/m²K ‘ye 

kadar indiği hesaplanmıştır.

Uw=1.09 W/m²K  

PERFORMANS



HAVA GEÇİRGENLİĞİ, SU SIZDIRMAZLIĞI, RÜZGAR YÜKLERİ

HS76 Sürme Kapı Sistemi, TS EN 14351-1+A1 standardına göre yapılan performans testlerinde, hava geçirgenliği, su 

sızdırmazlığı ve rüzgar yüküne dayanıklılık testleri belgelenmiştir.

* Hava geçirgenliği                => Sınıf 4 

* Su Sızdırmazlığı                   => Sınıf 4A

* Rüzgar yüküne dayanım    => Sınıf C2/B3  

PERFORMANS
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RÜZGAR YÜKLERİ & STATİK HESAPLAR

HS76 Sürme PVC Kapı Sistemi, ısı yalıtımı kadar, statik olarak da gücünü prol içerisinde kullanılan destek saclarının 

atalet moment değerleri ile farklılaştırmaktadır. 

*Pencere Proje’m programı ile imalatı yapılacak tüm doğramalarda rüzgar yükleri göz önüne alınarak, kullanılacak 

destek saclarının mukavemetinde uygunluk kontrolü yapılır. İlgili rüzgar yükü hesaplarını içeren rapor sunulur.

 Destek sacları: 

    * EN 10346    * EN 10346’ye uygun ve sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz kaplamalıdır. 

    * Teknik dosyada tanımlı ölçü ve et kalınlıklarına uygun olacaktır.

    * Tüm yatay ve düşey prollerde, PVC prol boyunca tek parça destek sacı kullanılacaktır.

PERFORMANS



AKUSTİK PERFORMANS

PVC doğramalarda ses indirgeme katsayıları, kullanılan camın özellikleri ile ilişkilidir. Bu nedenle tercih edilecek camın 

akustik özellikleri, PVC doğramanın akustik performansında belirleyicidir.

HB76 uygulamalarında, 4-16-4 mm standart cam ile, ses indirgeme katsayısı Rw=32(-1;-4) dB olarak hesaplanmıştır. 

(ISO 140-3,  ISO 717)

Akustik cam kullanılarak üretilen doğramalarda, ses indirgeme değeri daha artarak güçlü ses yalıtımı sağlayacaktır.

PERFORMANS



CAM KALINLIĞI                                                 CAM ÇITASI                                               DETAY                               

HS76 SÜRME CAM UYGULAMALARI

HS76 Sürme uygulamaları ile 44 mm'ye kadar cam kalınlığı kullanımı mümkün kılınmaktadır. Sistemde yer alan tüm 

cam çıta ve kalınlık seçenekleri aşağıdaki tablodadır.

CAM KALINLIĞI                                                           CAM ÇITASI                                              DETAY                               
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YARDIMCI PROFİLLER

HS76 Sürme Kapı Sistemi bir çok özel detaya çözüm oluşturacak, yardımcı prol çeşitliliğine sahiptir.  Bağlantı 

detaylarındaki köşe dönüş prolleri; pervaz, greyaj ve kapatma prolleri gibi farklı detaylara uygun çözümler 

sunmaktadır.

                        YARDIMCI PROFİLLER                                                                           UYGULAMA DETAYLARI



Deceuninck çevreye verdiği önemi vurgulayarak, 

ürünlerinin çevresel performansını, EPD 

(Environmental Product Declaration) belgesi sunarak 

beyan etmiştir.

EPD; ürünleEPD; ürünlerin çevresel performanslarını 

değerlendirmesi için bir temel yapı taşı 

oluşturduğundan, ürünlerin yaşam döngüleri 

boyunca ortaya çıkan global etkilerin yalın, 

bağımsız, doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir. Bu 

belge, özellikle sürdürülebilir yapı konseptindeki 

yeşil bina projelerine yönelik, beyaz ve lamine 

prproller için yaşam döngüsü değerlendirme 

prensipleri temel alınarak hazırlanmıştır.

EPD belgesinin getirdiği avantajlar;

• Yeşil bina projelerinde yer alan binalar, BREEAM , 

LEED ve DGNB sertikalandırma sistemleri 

değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir yapı 

konseptindeki bu sertikasyon sistemlerinde, EPD 

belgeli ürünlerin kullanılması, yüksek puan 

alınmasını sağlamaktadır.

•• EPD, dünyada kabul görmüş bir eko-etiket olup, 

sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve 

güvenilir bir temel oluşturmaktadır.

• Sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal iletişimde, önemli araçlardan biri olarak rekabet avantajı getirmektedir

• Uluslararası tanınırlık sağlamaktadır.

• EPD belgeleri üretim süreçlerinde enerji ve kaynak kullanımını azaltarak verimliliği sağlamak ve çevreci olarak daha 

ekonomik üretim yapılmasına olanak sağlar.

EEgepen Deceuninck ‘in sahip olduğu EPD belgesi, ISO 14025 standardına göre hazırlanarak, bağımsız Alman IBU EPD 

programı tarafından onaylanmıştır.

 EPD BELGESİ



SİSTEM BELGELERİ

LAMİNE RENKLER

Krem                               Antik Meşe                    Kiraz                                 Altin Meşe                   Budaklı Winchester          Fındık                             Kül Siyah                

Winchester                    Vizon                               Antrasit Gri                    Koyu Meşe                     Venge                             Gümüş                                                 


