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W75 DOĞRAMA SİSTEMİ TEST RAPORU
TS EN 14351 kapsamında gerçekleştirilen hava geçirimsizlik, su sızdırmazlık ve rüzgar yüküne dayanım
testlerinin sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin aşağıdaki bilgilendirmeyi ilginize sunarız;
Ürün test raporu adı altında ibraz edilen belgeler karne niteliğindedir. Dolayısı ile belgelerin varlığı bir yeterlilik
göstergesi değildir. Test sonuç belgeleri üzerinde test sonuç sınıfları yer alır. Bu sınıfların sınıflandırma
standartlarında ne anlama geldikleri belirtilmiştir. Euro Comfort W75 doğrama sisteminin testlerde gösterdiği
başarıyı anlamak adına bu sınıflandırmalar hakkında bilgi sahibi olmamız doğru olacaktır.
Hava geçirgenliği testinde 600Pa basınç altında, m² de 10 m³ ün altında ve kanat‐kasa temas yüzeyi
uzunluğunun m'de 2.5 m³ ün altında olduğu takdirde numune “Sınıf 4” olarak adlandırılır. Pencereler için hava
geçirgenliğinde en iyi derece "Sınıf 4" dür (TS EN 12207). Euro Comfort W75 Doğrama Sistemi numunesinde
izin verilen hava geçiş değerlerinin yalnızca 10%’u kadar hava geçişi gözlemlenmiştir ve “Sınıf 4” olarak
sınıflandırılmıştır.
Pencere, rüzgar yüküne dayanım testi ile hava geçirgenliği ve su sızdırmazlık testleri öncesi yorulur.
Gerektiğinde pencerenin sehim şartlarına uygunluğu denetlenir. Test 400,800,1200,1600,2000Pa basınçlarında
yada istenirse daha büyük basınçlarda gerçekleştirilebilir. 1600Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı
C4/B4, 2000Pa basınç altında yorulan pencerenin sınıfı ise C5/B5 olarak isimlendirilir. (TS EN 12210) 1600Pa
(P1) basınç altında yorulan bir pencere +800Pa ve ‐ 800Pa (+P1/2 ve ‐P1/2)basınçlarına 50 kez maruz bırakılır.
Hava geçirgenliği testinin tekrarlanmasının ve su sızdırmazlık testinin tamamlanmasının ardından 2400Pa(1.5 x
P1) güvenlik basıncı uygulanır ve testler tamamlanmış olur. Euro Comfort W75 Doğrama Sistemi 2000Pa
basınç altında yorulmuş olup “Sınıf C5” olarak sınıflandırılmıştır.
Su sızdırmazlık testi 15 dakikalık basınçsız su püskürtülerek başlar ve sonrasında her 5 dakikada basınç bir
kademe arttırılır. Numune su alana kadar yada istenilen sonuç alınana kadar test devam eder. 100Pa’da orta
contadan içeriye 5 dakika boyunca su sızmadığı durumda numune 3A olarak sınıflandırılırken, 150Pa(4A),
200Pa(5A), 250Pa(6A), 300Pa(7A), 450Pa(8A), 600Pa(9A) ve 600’ün üzerindeki basınçlarda su almayan
numuneler ise Exxx (xxx= su geçişi gözlemlenmeyen basınç değeri) olarak sınıflandırılır. Buna göre 1800Pa
basınç altında 5 dakika su almayan numune E1800 olarak sınıflandırılır (TS EN 12208) Su sızdırmazlık sınıfının
basıncı, rüzgar yüküne dayanım testinin gerçekleştiği basınçtan yüksek olamaz. Euro Comfort W75 Doğrama
Sistemi rüzgar yüküne dayanım testinde +1000Pa ve ‐1000Pa basınçlarına ard arda 50 defa maruz kaldıktan
sonra uygulanan su sızdırmazlık testinde 1800Pa basınç altında su sızdırmayarak “Class E1800” olarak
sınıflandırılmıştır.

