YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPI & PENCERELER

Yüksek Güvenlikli Kapý
& Pencereler

...WHEN EXPERIENCE MATTERS

Yüksek güvenlikli kapý ve pencereler, dýþarýdan gelecek
tehditlere karþý amaçlanan güvenlik seviyesini saðlamak
üzere üretilmiþ, test edilmiþ ve sertifikalandýrýlmýþ
ürünlerdir. Bu emniyet seviyeleri 6 düzeyde sýnýflandýrýlmýþ olup,
basit hýrsýzlýða karþý dayanýklýlýktan baþlayarak, nükleer veya askeri
uygulamalara karþý dayanýma kadar yükselir.
Hem güvenlik seviyesini tespit etmek hem de bunu kullanýcýya
ispatlamak artýk zorunlu hale gelmiþtir. Kiþisel ve kurumsal güvenlik
söz konusu olduðunda, belgelendirme ile sunulan yüksek güven
düzeyi esastýr. Hem nihai kullanýcý hem de üretici nezdinde ürünün
güvenilirliðinin baðýmsýz, tarafsýz ve akredite bir kuruluþ tarafýndan
test edilmiþ ve belgelendirilmiþ olmasý büyük önem taþýmaktadýr.

Chiltern Dynamics, UKAS akreditasyonlu baðýmsýz bir kuruluþ olarak
bina iç ve dýþ kapýlarýnýn ve pencerelerinin EN 1627 (Talepler ve
Sýnýflandýrma) EN 1628 (Statik Zorlama), EN 1629 (Dinamik Zorlama) ve EN 1630 (Manuel Açma
Zorlamasý) standartlarýna göre, test hizmetlerini, BM Trada ise belgelendirme hizmetlerini 30 yýlý
aþkýn bir süreden beri tüm dünyaya sunmaktadýr.
Standart BM Trada Belgesinin Avantajlarý
Standart BM Trada, baðýmsýz bir kuruluþ olarak hizmet kapsamýndaki geniþlikle, müþterilerine
büyük bir farklýlýk sunmaktadýr:
· Ürünün, ihtiyaç duyulan seviyede dayaným saðlayacaðýna dair kullanýcýya verilen güven duygusu.
· Gerekliliklerin yerine getirilmiþ olduðuna dair yetkili makamlara verilen teminat.
· Güvenlik riskinin azaldýðýnýn kanýtýyla, sigorta þirketlerine daha az prim ödenme avantajý.

Q-Mark Yüksek Güvenlikli Kapý ve Pencere Ürün Belgelendirme Programý
Standart BM Trada, kapý ve pencere sistemlerini belgelendirmek üzere, Q-Mark Yüksek
Güvenlikli Kapý ve Pencere Ürün Belgelendirme Programýný oluþturmuþtur.
Ürün Belgelendirmesi Nedir?
Test iþlemi sadece belirli bir ürün numunesinin belirli bir zamandaki performansýný gösterir,
ancak belgelendirme faaliyeti, ayný þartlarda üretilen bütün ürünlerin ayný seviyede
performans verdiðini ispatlamak üzere yapýlan üretim yeri denetimidir.
Belgelendirmenin aþamalarý nelerdir?
1. Belgelendirilecek kapýlar ve pencereler EN 1627, EN 1628, EN 1629 ve EN 1630
standartlarýna göre test edilir.
2. Kapýlarýn ve pencerelerin yapýmýnda kullanýlan malzemelerin genel performans
þartlarýný karþýladýðýný gösteren belgeler temin edilmelidir. Örneðin; PVC-U pencereleri için
BS 7412, ahþaplar için BS 644, çelik için BS 6510, alüminyum için BS 4873, PVC-U
profilleri için BS 7413 ve camlar için BS EN 1279 veya BS 5713 vb.
3. Q-Mark üretim yeri denetiminde Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000 veya dengi)
kurulmuþ olmalýdýr. Bu denetimde üretim teknik özellikleri ve sistem kurulum talimatlarý
incelenir.
4. Q-Mark üretim yeri denetiminde, ürün tasarýmýnýn, test ve raporlarýna göre genel ve
yüksek güvenlikli performans þartlarýný karþýladýðý ve üretilen her ürünün mevcut tasarýma göre
imal edildiði doðrulanýr.

5. Yýlda 1 kez gerçekleþtirilecek Q-Mark tetkikleri sonucunda ürünlerin yüksek güvenlik özelliklerinin devamlýlýðýnýn
saðlandýðý kontrol edilir.

Kapý ve Pencerelerin Güvenlik Performans Testleri ve Derecelendirmesi
EN 1627 Avrupa standardýnda belirtilen þartlar ve sýnýflandýrma metotlarýna göre kapýlar ve pencereler hýrsýzlýða karþý gösterecekleri
direnç ve dayanýklýlýða göre 6 sýnýfta derecelendirilirler. Güvenlik testleri aþaðýdaki metotlarýn birleþiminden oluþmaktadýr;
· Mekanik olarak uygulanan güçler (levye ve/veya çekiç yardýmýyla gerçekleþtirilen saldýrýlar)
· Farklý tipteki el aletlerinin yardýmý ile gerçekleþtirilen saldýrýlar.
Güvenlik
Sýnýfý

Saldýrý
Tipi

Ürün Kullaným
Yeri

1

Deneyimsiz hýrsýz, vücut gücü kullanýyor

Düþük güvenlik seviyesi (Konut)

2

Deneyimsiz hýrsýz, basit el aletleri kullanýyor tornavida,
kerpeten, kama gibi

Ýyi seviyede temel güvenlik (Konut)

3

Hýrsýz, ilave olarak ikinci bir tornavida ve levye kullanýyor

Üst seviyede güvenlik
(Konut ve düþük riskteki iþ yerleri)

4

Deneyimli hýrsýz, ilave olarak kesme ve darbe aletlerini kullanýyor,
balta ve darbeli matkap vs.

5

Deneyimli hýrsýz, ilave olarak elektrikli el aletleri, örneðin matkap,
dekupaj avuç içi taþlama kullanýyor.

6

Deneyimli hýrsýz, ilave olarak daha güçlü elektrikli el aletleri,
örneðin matkap, dekupaj avuç içi taþlama kullanýyor.

Kullanýlan
Test Aletleri
Alet takýmý yok.
Deneyimsiz hýrsýz, vücut gücü
kullanýyor

Ticari Binalar, alýþ-veriþ merkezleri,
iþ merkezleri

Aktif güvenlik sistemli ticari binalar.

Aktif güvenlik sistemli askeri, banka
kamu binalarý.

EN 1627 standardýna göre; yukarýdaki tabloda gösterilen test aletleri, kendinden önceki
güvenlik sýnýflarýnda kullanýlan aletleri de içine alacak þekilde daha zorlu test koþullarýný
canlandýrmak amacýyla test numunelerine uygulanýr.
Bunun dýþýnda tüm emniyet seviyelerinde kullanýlmak üzere tabloda yer alan aletlere ilave
olarak yandaki alet takýmlarý da kullanýlabilir.

Belgelendirilmiþ Ürünlerin Tanýmlanmasý
Bir Ürünün Belgeli Olduðu Nasýl Anlaþýlýr?
This doorset is certified under the BM TRADA Q-Mark scheme
for International Fire Door Manufacture to BS 476 Part 22
Scheme Annex A ; Region 2 Certificate No:096/594

FD30 Doorset

ABCD Kapi Mobilya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Q-Mark belgesine sahip yüksek güvenlikli kapý ve
pencereler, üzerlerinde yandaki bilgilerin bulunduðu
özel etiketlerle iþaretlenir
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