GLAZED FIRE DOORS

YA N G I N D A N K O R U N M A K H E R K E S İ N
GEREKSİNİMİDİR

FIRE PROTECTION
I S NECES SARY FO R EV ERYO NE
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JANISOL 2
JANISOL C4
VISS Fire
ECONOMY

JANSEN PROFİL SİSTEMLERİ İLE REMAK CAMLI YANGIN KAPILARI
REMAK GLAZED FIRE DOORS WITH JANSEN PROFILE SISTEMS
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YANGINA DAYANIM SINIFLARI
Camlı Yangın Kapısı üretiminde 20 seneyi aşkın deneyimimiz ile en
güvenli marka olmanın gururunu taşıyoruz. TS EN1634-1 normuna
uygun olarak E, EW ve EI sınıfında camlı yangın kapıları, camlı
bölmeler, kayar kapılar ve giydirme cepheler üretiyoruz.
•E30-E120 Sadece Bütünsellik
•EW30-EW120 Bütünsellik ve düşük radyasyon
•EI30-EI90 Bütünsellik ve Yalıtım
•EI120 Bütünsellik ve Yalıtım Sabit Doğramalar

FIRE RESISTANCE CLASSES
We are proud of being the most reliable brand with our
experience of more than 20 years in the production of
Glass Fire Doors. We manufacture glass fire doors, glazed
partitions, sliding doors and curtain walls in E, EW and EI
classes in accordance with TS EN1634-1 norm.
•E30-E120 Only Integrity
•EW30-EW120 Integrity and Low Radiation
•EI30-EI90 Integrity and Insulation
•EI120 Integrity and Insulation for fixed frames
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DSI Alman Lisesi Camlı Yangın Kapıları, İstanbul

Deutche School Istanbul Glazed Fire Doors

ÖZEL TASARIMLAR

CUSTOM DESIGNS

Projeye özel tasarımlarda camlı yangın kapılarımız
binalara kalite ve estetik kazandırır.
Camlı tasarımı ile, diğer yangın kapılarının aksine
mekanlara şeffaflık, derinlik ve aydınlık katar.

Our glazed fire doors in project-specific designs bring
quality and aesthetics to the buildings.
With their glazed design, contrary to the other fire
doors, bring transparency, depth and light to spaces.

Turkcel Avrupa Veri Merkezi – Çerkezköy Tekirdağ

Turkcel European Data Center Glazed Fire Doors
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Jansen Economy
E30

Janisol C4 EI60/EI90
EI60 / EI90

Janisol 2 EI30
EI30

DEĞİŞİM ve GELİŞİM
Remak camlı yangın kapılarını, Jansen çelik profil
sistemleri ile üretmeye başladık. Teknik gelişimde ve
güvenilirlikte tüm diğer profil sistemlerini geride
bırakan İsviçre firması JANSEN’in işbirliği ile çelik
kapı-pencere üretim gücümüzü arttırdık.
Camlı yangın kapılarımız ve yangın cephelerimizin
üretiminde kullandığımız yeni profil sistemleri:
Jansen Economy: yalıtımsız çelik profil sistemidir.
E ve EW sınıfında kapılar üretiyoruz.
Janisol 2 EI30: yalıtımlı çelik profil sistemidir.
EI30 sınıfında kapılar üretiyoruz.
Janisol C4 EI60/EI90: yalıtımlı çelik profil sistemidir.
EI60 ve EI90 sınıfında kapılar üretiyoruz.
Janisol C4 EI120: yalıtımlı çelik profil sistemidir.
EI120 sınıfında sabit doğramalar üretiyoruz.
VISS Fire: yalıtımlı çelik profil sistemidir.
E - EW - EI sınıfında iç mekan ve dış mekan
giydirme cephe üretiyoruz.
Mengerler – Etiler Isrtanbul
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CHANGE and IMPROVEMENT
We started to manufacture Remak glazed fire doors with
Jansen steel profile systems. We increased our steel doorwindow production potential in cooperation with the
Swiss company JANSEN AG, which outperforms all other
profile systems in technical development and reliability.
The new profile systrems we use in the production of
glazed fire doors and fire resistant facades :
Jansen Economy: none insulated steel profile system.
We produce doors in E ve EW class.
Janisol 2 EI30: insulated steel profile system.
We produce doors in EI30 class.
Janisol C4 EI60/EI90: insulated steel profile system.
We produce doors in EI60 / EI90 class.
Janisol C4 EI120: insulated steel profile system.
We produce fixed frames in EI120 class.
VISS Fire: insulated steel profile system.
We produce interior and exterior curtain walls in
E - EW - EI class.

VISS Fire

Aselsan Akyurt – Ankara
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DUMAN KONTROL KAPILARI
Dumandan korunma, en az yangından korunma kadar önemlidir. İstatistiklere göre
dumandan zehirlenme yangından daha fazla hayati tehlike taşımaktadır. Duman
tahliye ve duman kontrol kapıları, genel kullanıma açık binalarda kaçınılmaz bir
gereksinimdir. Remak camlı yangın kapıları ve duman kontrol kapıları aynı dış
görünüşe sahiptir.
Camlı yangın kapıları gibi, duman kontrol kapıları da kapıların kendi kapatma
sistemi (kapı kapatıcılar) kullanılarak 200.000 kez açılıp kapatıldığı uzun süreli
işlevsellik testine tabi tutulur. Duman kontrol kapıları asla tamamen duman
geçirimsiz değildir, ancak izin verilen duman sızıntı miktarı sınırlıdır.

SMOKE CONTROL DOORS
Smoke protection is very important as fire protection. Statistically, smoke poisoning is
more life-threatening than fire. Smoke evacuation and smoke control doors are
therefore an inevitable requirement in public buildings. Remak glazed fire doors and
smoke control doors have identical appereance.
Similar to the glazed fire doors, smoke control doors are subjected to a long-term
functionality test where the doors are opened and closed 200,000 times using their
self closing system (door closers). Smoke control doors are never completely smokeproof, but the amount of smoke leakage allowed is limited.

Bakü Kongre Merkezi – Azerbeycan
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Baku Convention Center - Azarbeijan

Turquaz Media Headquarters - Istanbul

YANGINA DAYANIKLI KAYAR KAPI
Remak yangına dayanıklı kayar kapıları, EI30 sınıfında ve yangın
sırasında 30 dakika bütünsellik ve yalıtım sağlar.
Kaçış fonksiyonuna sahip yangına dayanıklı remak kayar
kapıları,günlük kullanım sırasında kayarak açılan, yangın anında
90 derece açılan, break-out ve break-in özelliği olan kanatlara
sahiptir. Kaçış fonksiyonu olan kayar kapılar, yangın sırasında
binanın kolay tahliye edilmesini sağlar.

SLIDING FIRE DOORS
Remak Fire Resistant Glass Sliding Doors are in EI30 class and
comply 30 minutes integrity and insulation.
Remak fire resistant sliding doors with escape function have wings
that are slide opened during daily use, and have break-out or
break-in function which are opened 90 degrees in case of a fire.
Sliding doors with escape function allow the building to be
evacuated easily during fire.
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Remak Camlı yangın kapıları için aksesuar
Otomatik ve manuel kilit ve geçiş kontrolü sistemleri,
Panik fonksiyonlu kilitler,
Panik bar, touch bar, exit path, push bar
Çekme-itme kolu ve basma kol,
Kapı iticisi ve sıralama mekanizması,
Gizli menteşe, kaynaklı ve vidalı menteşe,
Gizli kapı iticisi,
Duman sızdırmaz giyotin conta,
Manyetik kilitler ,
Duman dedektörü,
Otomatik kapı açma mekanizması,
Geçiş kontrol sistemleri

Fittings for Remak Glass Fire Doors
Automatic or manual locking and access control systems.
Panic function locks,
Panic bars, touch bars, exit paths, push bars
Pull-push handle and lever handle,
Door closer and synchroniser,
Consealed hinge, weld-on and screw-on hinge,
Consealed door closer,
Smoke stop drop seal,
Magnetic locks,
Smoke detector,
Automatic door opener,
Access control systems
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Remak camlı yangına dayanıklı ve duman kontrol kapıları, gömme ve yüzeyden
montajlı birçok kilit, menteşe, kol, stopper, kapı iticisi gibi aksesuarlar için,
kontrollu ve otomatik geçiş sistemlerine uygun yapıya sahiptir.

Bakü Kongre Merkezi – Azerbeycan

Baku Convention Center - Azarbeijan

Remak glazed fire resistant and smoke control doors are suitable for many
options of accessories such as recessed and surface mounted locks, hinges,
handles, stoppers, closers, Access control and automatic systems.
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REMAK MAKİNA İNŞAAT TESİSAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Esenşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi No: 211
34775 Yukarıdudullu ÜMRANİYE İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL : +90 216 4667253 FAX: +90 216 4667254
www.camliyanginkapisi.com www.remak.com.tr
E.mail : info@remak.com.tr

