..... tercih ettiðim için
çook piþmaným !!!

Bayi parayý aldý,
dükkaný kapattý !!!

ÝÞARETÝ VE TESTLER

Amatör iþçilik ve
montaj !!!

Pes... Bu kapý
kapanmýyor ki !!!
Pencere yaptýrdým,
evimde yeller esiyor...

Artýk bu þikayetler
yaþanmamalý.
Sattýðýnýz ürünlerde, hatalý üretim ve montaj yüzünden
kaybettiðiniz prestijin deðeri ne kadardýr sizce?
Ölçülmedi mi?

Kapý ve Pencere Sektöründe Yeni Bir
Dönem Baþlýyor.

Nasýl Fark Yaratacaksýnýz ?

Kapý ve Pencerelerde, Q-Mark,
Ýþareti
ve Enerji Verimliliði Derecelendirilmesi

KAPI VE PENCERELERDE Q-MARK,

Nihai Kullanýcýlar, Kapý ve Pencerelerden Neler Bekler?
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· Isý kazanýmý ve kaybýný kontrol altýnda tutma
· Ses yalýtýmý
· Mekân güvenliðini saðlama
· Hava, su ve rüzgâr yalýtýmý
· Yangýna dayaným
Her geçen gün, proje firmalarý, mimarlar, müteahhitler ve son kullanýcýlar
özellikleri test edilmiþ ve belgelendirilmiþ kapý ve pencere sistemleri talep
etmektedirler. Üreticilerse kapý ve pencerelerinin bütün bu özellikleri
taþýdýðýný iddia ederler. Ancak kapý ve pencerelerin, bu özellikleri taþýdýðýný
ispatlamak için, baðýmsýz, tarafsýz, akredite ve onaylanmýþ bir test ve
belgelendirme kuruluþuna ihtiyaç duyulmaktadýr. BM Trada kapý ve pencere
endüstrisine yönelik geniþ kapsamlý test, belgelendirme ve teknik destek
hizmetlerini dünyada birçok ülkede sunmaktadýr.

Q-Mark Modeli ürün, hizmet ve montaj kalitesi spesifikasyonlarýný, uluslararasý, AB,
ulusal, sektörel ve üretici firma standartlarý esas alýnarak geliþtirilmiþ bir
belgelendirme modelidir.

Herkesin yaptýðýný siz yapmayýn, farklý olun, pazardaki payýnýzý yükseltin.

Reklâm kampanyalarýnýzda Q-Mark ý kullanarak satýþlarýnýzý önemli ölçüde artýrabilirsiniz.
Yapýlan araþtýrmalar belgeli ürün
ve hizmetlerin avantajlarýný
göstermektedir. Tüketiciler belgeli
ürünlerin diðerlerine oranla %87 daha
güvenilir olduðunu düþünmektedirler.

%87

%85

%72

%75

Tüketicilerin, belgeli ürünler için
tavsiye etme eðilimi, diðerlerine
oranla %72 daha yüksek.
Referans satýþlarýnýzý artýrýn.

Tüketiciler belgeli ürünlerin
ortalama %85 daha kaliteli
olduðunu düþünmektedirler.
Yanlýþ üretim ve montaj maliyetlerinden
tasarruf edin.

Tüketicilerin %75i, bu seçkin
kalite garantisine sahip ürünler
için daha yüksek fiyat ödemeye
h a z ý r l a r. K a t m a d e ð e r i n i z i a r t ý r ý n .

Q-Mark programý gereði, kuruluþun ilgili standartlara ve fabrika üretim kontrolü sistemi þartlarýna
uygunluðunu teyit etmek amacýyla denetim yapýlmaktadýr. Ayrýca sistemin sürekliliði ve
doðrulanmasý gözetim denetimleriyle saðlanmaktadýr.

Q-Mark belgesinin gücü, onun tarafsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýndadýr.

Hem nihai kullanýcý hem de üretici nezdinde ürünün güvenilirliði, baðýmsýz, tarafsýz ve akredite
bir kuruluþ tarafýndan test edilmiþ ve belgelendirilmiþ olmasý büyük önem taþýmaktadýr.

Q-Mark Sisteminin Maliyeti Nedir?

Sadece hatalý ürün ve montaj maliyetlerinizden tasarruf ederek Q-Marka geçebilirsiniz.

System Holder: Steel Doors Systems Co.
Fabricator: ABC Steel Doors Ltd.
Doors Installer Scheme/DOS 46
Certificate Nr. Steel-D 4895

Rekabetçi pazarlarda Q-Mark, kaliteli ürünlerin farklýlýðýný ortaya koymak için kullanýlmaktadýr.
Q-Mark ile reklâmlarýnýzý daha farklý ve daha etkin kýlabilirsiniz.

System Holder: Profile 22 PVC-U Systems Co.
Fabricator: ABC PVC-U Windows Ltd.
En 14351-1 Certificate Nr. PVC-U 6548

Pazarlama maliyetlerinizi ve etkinliðini hiç ölçtünüz mü?

Q-Mark Service Dealer Quality þirketlerin bayi / distribütör / þube /
istasyon / maðaza v.b. birimlerini geliþtirmek ve tek bir ortak kalite yönetim
sistemi altýnda toplamak amacýyla geliþtirilmiþtir.
Q-Mark Product, yapý malzemelerin kapsamýndaki ürünlerin kalitesinin
Standart BM Trada tarafýndan ilgili standartlara göre onaylandýðýný gösteren
iþarettir. Q-Mark Product iþareti, piyasaya sunulan her ürünün ayný kalite ve
performans özelliklerine sahip olduðunu ve sürekli olarak ayný özeliklerle
üretileceðinin güvencesini vermektedir.
Q-Mark Installer, ürün ve sistem montajýný yapan þirketler için geliþtirilmiþ
bir belgelendirme modelidir. Ürününüzün ne kadar kaliteli ve pahalý olduðu
önemli deðildir. Kötü monte edilmiþ bir ürün/sistem, performans (ýsý,
ses, kullaným ömrü, hava sýzdýrmazlýk, yangýna dayanýklýk vb.) özelliklerini
kaybeder. Q-Mark Installer gereði belgelendirilmiþ montajcý, personel
Ürün etiket örnekleri
yetkinlik deðerlendirilmesi ve seçilmiþ inþaat/uygulama sahasý tetkikine tabi
tutulur.
Q-Mark Plus-Sigortalý Garanti, Q-Mark programýnýn en üst seviyesidir. Ön þartý Q-Mark Product ve
Installer modellerinin beraber uygulanmasýdýr. Standart BM Trada bu modelin kapsamýnda müþteriye
teslim ve monte edilmiþ ürünün garantisine ilave olarak 3. taraf sigorta ile güvence altýna almaktadýr.
Üründe montaj hatasýndan çýkacak herhangi bir uygunsuzluk durumunda, düzeltme montajý ücreti sigorta
þirketi güvencesi altýndadýr.

Q-Mark Installer Belgeli Montajcý Bayi Tercih Etme Nedenleri

Kapý ve pencereler için Q-Mark Installer modeli geniþ kapsamlý özellikleri denetlemektedir:
· Saha Tetkiki: Kapý ve pencerelerin doðru þekilde monte edilmesi için yapýlan kontrollerle birlikte montaj süreci ile ilgili risk
deðerlendirmesini kapsamaktadýr.
· Montaj Uygulamalarý: Varsa eski kapý ve pencerenin sökülmesi, yeni kasalarýn yerleþtirilmesi ve ayarlanmasý, kapý ve
camlarýn yerleþtirilmesi ve ayarlanma iþlerini kapsamaktadýr.
· Personel Eðitimi ve Yetkinliði: Saha keþfini ve ürün montajýný yapan personelin gerekli eðitimleri aldýðý ve yetkinliðe
sahip olduðu tetkik edilecektir.
· Müþteri Mülkiyeti Güvenliði: Müþteri uygulama sahasýnda doðabilecek her türlü hasarý (mobilya, yer döþemesi, duvar
boya ve sývasý vb.) önlemeye yönelik tedbirlerin alýnmasý ile ilgili uygulamalar aksesuarlarýn (conta, menteþe vb. ) ana üretici kalite
standartlarýna uygunluðu kontrollerini kapsar.
· Uygulama Tetkiki: Monte edilmiþ kapý ve pencerelerin hatasýz monte edildiðini ve hasar görüp görmediði kontrollerini kapsar.
Q-Mark Installer belgeli firmalar Standart BM Trada tarafýndan devamlý olarak izlenmekte ve montaj
faaliyetlerinin bu yüksek kalite þartlarýna uygunluðu teyit edilmektedir.

CE iþaretlemesi Nedir?

CE Ýþareti, Avrupa Birliðinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde yeni yaklaþým politikasý
kapsamýnda yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin ABnin ilgili direktiflerindeki temel
gereklere uygun olduðunu ve gerekli bütün uygunluk deðerlendirme faaliyetlerinden
geçtiðini gösteren bir birlik iþaretidir.
Yapý malzemeleri direktifi çerçevesinde yer alan ürünlerin uygunluðu da yine
CE iþaretlemesi ile yapýlmaktadýr. Bu uygunluk, ürünlerini Avrupa pazarýna sokmak isteyen
üreticiler için yasal bir zorunluluktur.
BM TRADA (1224), CHILTERN DYNAMICS (1314) ve CHILTERN INTERNATIONAL FIRE (1314), kapýlarýn,
pencerelerin ve camlarýn CE iþaretlemesi için gerekli testleri yapma ve sertifika verme konusunda atanmýþ ve Avrupa Birliði

resmi gazetesinde yayýnlanmýþ geniþ akreditasyon kapsamýna sahip kuruluþlarýmýzdýr. Standart BM Trada
Belgelendirme A.Þ. grup þirketi olarak bu üç kuruluþun verdiði hizmetleri Türkiye piyasasýnda sunma konusunda
yetkilendirilmiþ tek kuruluþtur.

Kapý ve Pencerelerde CE iþaretlemesi Ýçin Gereklilikler

TS EN 14351-1 standardýna göre kapýlarýn uygunluk onay düzeyi sistem 3tür. Buna göre Yetkilendirilmiþ Kuruluþ (NB) ve Üretici
Firmanýn sorumlu olduklarý kýsýmlar aþaðýdaki tabloda kýrmýzý ile iþaretlenmiþtir.

Ýlk Tip Testleri

TS EN 14351-1:2006 Pencereler ve kapýlar Mamul standardý, performans özellikleri Bölüm 1: Pencereler ve
yaya geçiþine uygun hazýr dýþ kapýlar standardýn gereklilikleri doðrultusunda Onaylanmýþ Kuruluþ tarafýndan yapýlabilecek
Ýlk Tip Testler;
Onaylanmýþ Kuruluþta yapýlmasý gereken testler:
· EN 12211 - Rüzgâr yüküne dayaným
· EN 1027 - Su geçirmezlik
· EN 948, EN 14609 - Güvenlik tertibatlarýnýn yük taþýma kapasitesi
· EN 12217 - Çalýþtýrma kuvvetleri (sadece otomatik cihazlar için)
· EN 140 - Akustik performans
· EN 10077 - Isýl iletkenlik
· EN 1026 - Hava geçirgenliði

Dayanýklýlýk

Bu testlerin yapýlma zorunluluðu ülke mevzuatlarýna göre deðiþmektedir.
Türkiye için zorunlu testler aþaðýdaki gibidir. Bu testlere ilave olarak,
standartta yer alan diðer testler kapýlarýn kullaným amacýna göre, müþteri
beklentilerinin karþýlanmasý veya rekabette faklýlýk yaratýlmasý amacýyla yapýlabilir.
a) Yasal Mevzuatta Zorunlu Testler (Türkiye için)
· Isýl iletkenlik · Güvenlik tertibatlarýnýn yük taþýma kapasitesi (varsa)
b) Kullaným amacýna göre, müþteri þartý veya pazar beklentisi
amacýyla
· Akustik performans · Hava geçirgenliði · Rüzgâr yüküne dayaným
· Su geçirmezlik · Çalýþtýrma kuvvetleri (sadece otomatik cihazlar için)

Isý Yalýtýmý

Hava
Sýzdýrmazlýk

Ses Yalýtýmý

Su
Sýzdýrmazlýk

Güvenlik

Yangýna
Dayaným

Rüzgâr
Direnci

Çift-Cam
Üniteleri

Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi
a) Ürün Bazlý Genel Kýymetlendirme, Üretim ve Montaj Kýlavuzlarý: Kýlavuzlar her bir ürün modeli
i ç i n o l u þ t u r u l m a s ý g e r e k m e k t e d i r. K ý l a v u z u n k a p s a m ý n d a h e r ü r ü n m o d e l i i ç i n t e k n i k s p e s i f i k a s y o n
üretim ve montaj bilgileri yer alacaktýr.
Kýlavuz Ýçeriði:
· Malzeme teknik özellikleri-kasa, kanat, cam, sýzdýrmazlýk malzemeleri ve contalar, aksesuar ve yardýmcý malzemeler · Ürün
serisine ait ticari marka ve model bilgileri · Ürün serisine ait teknik tasarým çizimleri· EN 14351-1:2006 standardý þartlarý
· Fabrika Üretim Kontrol sistemi þartlarý · Ýzlenebilirlik sistemi · Üretim süreci ve üretim metotlarý, · Montaj talimatlarý ve
þartlarý · Müþteri þikâyetleri yönetimi
b) Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi
· Genel Kýymetlendirme Kýlavuzuna göre üretim yönetimi, kayýt sistemi ve izlenebilirlik · Sipariþ, üretim, montaj ve þikâyet

yönetimi · Depolama, ambalajlama ve sevkiyat · Montaj sistemi · Ýzlenebilirlik zincirinin oluþturulmasý · Malzeme ve proses
kontrol sisteminin kurulmasý Ekipman kontrolü ve kayýtlarý · Ham madde ve komponentler · Üretim prosesi tanýmý ve kontrolü
· Kalite kontrol ve uygun olmayan ürünün kontrolü · Müþteri iliþkileri yönetimi
c) CE Teknik Dosya ve AT Uygunluk Beyaný
Teknik Dosyada Bulunmasý Gerekenler:
· Ürüne ait genel tanýmlama · Tasarýma ait çizimler · Ürün/üretim prosedürüne iliþkin bilgiler · Ürüne ait teknik
þartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif þartname listesi · Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karþýlamasý için
gerekli kalite faktör deðerleri · Ürünün test belge ve raporlarý, muayeneler · Baþlangýç tip deneyi sonuçlarý raporlarý
(onaylanmýþ kuruluþ tarafýndan düzenlenen) · Kalite yönetim sistemi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut
bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karþýlamaktadýr.)

Diðer Test Hizmetleri

Kullaným Ömrü ve Dayanýklýlýk
Pencerelerin kullaným ömrü ve dayanýklýlýk özellikleri için gerekli
testler ilgili Avrupa ve Ýngiliz standartlarýna göre yapýlmaktadýr:
EN 947-1, EN 948 ve EN 12046-1, BS 6375:2
Yüksek Güvenlikli Kapý ve Pencereler
Kapý ve pencerelerin güvenlik kriterleri için gerekli testler ilgili
Avrupa ve Ýngiliz standartlarýna göre yapýlmaktadýr. EN 1627,
EN 1628, EN 1629, EN 1630, BS 7950
Çift- Cam Üniteleri
EN 1279 standardýna göre çift-cam üniteleri için aþaðýdaki testler
yapýlmaktadýr.
Þartlandýrma, çiðlenme noktasý ölçümü, nem miktarý ölçümü,
iklim testi (deðiþken sýcaklýk), iklim testi (sabit sýcaklýk).
Yangýn
Laboratuarýmýzda, EN 1634-1, EN 1364-1, BS 476-22 ve ISO 3009 standartlarýna göre farklý ürünler tipi için ilgili yangýna dayanýklýlýk
testleri yapýlmaktadýr. Ayrýca genleþme özelliðine sahip yangýn fitilleri için de BS 476-23 testlerini yapabilmektedir.

Pencerelerde Enerji Verimliliði Derecelendirilmesi

Enerji Verimliliði Derecelendirilmesi ve Etiketlemesi, pencerelerin enerji verimliðini
gösterilmesi için en uygun yoldur.
· Geliþtirilmiþ enerji verimliliði, ürünün satýþý esnasýnda ýsýnma giderlerinin
azaltýlmasý konusu ile iliþkilendirilebilir.
· Tüketiciler tarafýndan tanýnýrlýðý kolaydýr çünkü benzer etiketleme ev aletlerinde
kullanýlmaktadýr.
· Derecelendirme özellikle avantajlýdýr çünkü pencerenin nasýl bir kalitede
olduðunu gösterir.
· Pencerelerin enerji verimlilik performansý binalarýn enerji derecelendirilmesinde
önemli bir yer almaktadýr.
· Türkiyede 5627 sayýlý Enerji Verimliliði Kanunun Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliðinin yürürlüðe girmesinden sonra pencerelerin enerji verimliliði zorunlu
hale gelecektir.

BM Trada BFRC tarafýndan Pencerelerde Enerji Verimliliði
Derecelendirilmesi konusunda yetkilendirilmiþ bir kuruluþtur.
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