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∗ Yangın Perdesi 

∗ Akerdeon Yangın Perdesi 

∗ Yatay Yangın Perdesi 

∗ Duman Perdesi 
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FireShield EI60 
erdesi 

 
 

 
 
 
FireShield EI60 otomatik yang n 
perdeleri (sulamas z), mahalli 
bölgelere ay rmak ve yang n n tüm 
binaya yay lmas n  engellemek için 
tasarlanm t r.  
Yal t m derecesi, özel bir malzeme 
kullan ld  için yüksektir. Is ya 
dayan kl  ve uzun süre yang n  
engelledi i için insanlar  ve içerideki 
malzemeleri yang ndan ve dumandan 
korur. 

Yang na dayan m s n r : Su 
kullanmadan 60 dakika. 
 
Alarm sinyali çal t nda perde, 
gravigen sistemi yard m yla ve alt 
erit a rl n n da etkisiyle otomatik 

olarak iner. Yukar  ç k , elektrik 
motoru yard m yla yap l r. Mevcut olan 
ba ms z akü sayesinde elektrik 
kesintisi durumunda sistem, 72 saat 
boyunca i levselli ini korur. 

Perdenin ini  h z  0,15-0,20 m/s olup tercihe 
göre ayarlanabilir.  
 
Mü terinin iste ine ba l  olarak küçük kap  
(cep) da eklenebilir. 

 
 
BOYUTLARI 
 
Azami geni lik: ...7 m 
Azami yükseklik: . 5 m 
 
Kutu (derinli i x yüksekli i): 
  
Yüksekli i 4 m'den az olan aç kl klarda:  
200 x 220 mm  
Yüksekli i 4 m'den fazla olan aç kl klarda:  
300 x 330 mm 
 
 
KUMA  
 
Malzemesi: Firetex600 
Kuma  a rl : 2500 g/m2 
Malzemenin kal nl : 3 mm 
 
Üç katmanl  kuma n iç katman , 160-180°  
s cakl nda 50 mm'ye kadar geni leyen ve s  
ak na kar  güvenilir koruma sa layan 
termoaktif kompozit malzemeden olu ur. 
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Kuma n zehirli olmad  ve yanmaz 
oldu u sertifikalar ile 
tescillenmi tir. 

KUTU 

1,5 mm kal nl nda galvanizli çelik 
sacdan yap lm t r. Kutu kontorünün 
hava geçirmemesi ve aft motor 
torkunun alg lanmas  için kutu, her iki 
taraftan kapakla kapat lm t r. 
Kutunun boyutlar , kapat lan aç kl n 
boyutlar na ba l d r. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

RAYLAR 

ndirilen kuma  yönlendirmek içindir. 
Galvanizli çelik sacdan yap l r. Esas 
profil kal nl  2 mm, mahfaza kal nl  
1,5 mm’dir. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

MONTAJ 

Kutu: Bo lu a, tavana, duvar ask s na 
veya tavan ask s na monte edilebilir. 

Ray Montaj : Bo lu a veya duvar 
ask s na. 

 
 

 
a) b) a) b) c) d) e) f) 

 
Ray Montaj : 

a - duvar ask s na, b - bo lu a. 

Kutu Montaj : 
a - duvar ask s na, b - duvara, asma tavan alt na, c - tavana veya bo lu a, 

d - asma tavan alt na, e - tavan ask s na, f - asma tavan alt na ask ya monte edilebilir. 

Kutu 

Ray 

Perde kuma  Ay r c  erit 
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FireShield EI120 
erdesi 

 
 
 
 
 
FireShield EI120 otomatik yang n 
perdeleri (sulamal ). 
En uygun yenilikçi seçenek, yang n 
ç kt nda binay  güvenli bölümlere 
ay rarak duman, karbon monoksit ile 
alev ak n  engellemektir. 
Bölgenin kontrol alt na al nmas na, 
insanlar n ba ar yla tahliye edilmesine 
olas  zararlar  azaltmaya ve yang n 
kayna n n yok edilmesine imkan 
sa lar. 

Yang na dayan m s n r : 
 EI120 için, mevcut olan sprinkler 
sisteminden su kullan ld nda 1 mt 
0,08 l/dak. su tüketimine ihtiyaç 
duyulmaktad r. 

 EI180 için, mevcut olan sprinkler  
sisteminden su kullan ld nda 

  1 mt 7,3 l/dak. su tüketimine ihtiyaç 
duyulmaktad r. 

 
Alarm sinyali çal t nda perde,  
gravigen sistemi yard m yla ve alt 
erit a rl n n da etkisiyle otomatik 

olarak iner. Yukar  ç k , elektrik 
motoru yard m yla yap l r. Ayr ca 
mevcut olan ba ms z akü sayesinde 
elektrik kesintisi durumunda sistem, 
72 saat boyunca i levselli ini korur. 

Perdenin ini  h z  0,15-0,20 m/s 
olup tercihe göre ayarlanabilir. 
 
Mü terinin iste ine ba l  olarak 
küçük kap (cep) da eklenebilir. 

BOYUTLARI 
 
Standart: 
Azami geni li i: .7m 
Azami ini  derinli i: .6 m 
Kutu (derinli i x yüksekli i):.200  220 
mm 
 
Premium: 
Azami geni lik: ..30 m 
Azami ini  derinli i: 14 m 
Kutu (derinli i x yüksekli i):...245 310 
mm 

KUMA  
 
Malzemesi: Firetex1100 
Kuma  a rl : 660 g/m2 

Toplam a rl : ..680 g/m2 

Malzemenin kal nl : 0,63 mm 
 

    erde kuma  tek katmanl d r. 
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Kuma n zehirli olmad  ve 
yanmaz oldu u sertifikalar ile 
tescillenmi tir. 

KUTU 

1,5 mm kal nl nda galvanizli çelik 
sacdan yap lm t r. Kutu kenarlar n n 
hava geçirmemesi ve aft motor 
torkunun alg lanmas  için kutu, her 
iki taraftan kapakla kapat lm t r. 
Kutunun boyutlar , kapat lan 
aç kl n boyutlar na ba l d r. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

RAYLAR 

ndirilen kuma  yönlendirmek içindir. 
Galvanizli çelik sacdan yap l r. Esas 
profil kal nl  2 mm, mahfaza 
kal nl  1,5 mm’dir. 

FireShield EI120 Premium türünde 
iç çubuklar n mevcut olmas , sisteme 
gerekli hava geçirmezli i, perde 
indirme sessizli i ve büyük bas nca 
dayan kl l k sa lar. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

MONTAJ 

Kutu: Bo lu a, tavana, duvar 
ask s na veya tavan ask s na monte 
edilebilir. 

Ray Montaj : Bo lu a veya duvar 
ask s na. 

 
 

 
 

 
a) b) a) b) 

Ray Montaj  (Premium): 
a - duvar ask s na, b - bo lu a. 

Ray Montaj  (Standart): 
a - duvar ask s na, b - bo lu a. 

a) b) c) d) e) f) 

Kutu Montaj : 
a - duvar ask s na, b - duvara, asma tavan alt na, c - tavana veya bo lu a, 

d - asma tavan alt na, e- tavan ask s na, f - asma tavan alt na ask ya monte edilebilir. 

Kutu 

Ray Perde kuma  

Ay r c  erit 
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Accordion FireShield 
Akordeon erdesi 
 
 
 
 
FireShield-S (Akordeon) otomatik 
yang n perdeleri, üretim teknolojisinde 
bir modern e ilimdir. Kendi s n f nda 
e siz olup al veri  alanlar nda ve i  
merkezlerinde tasar m yla yarat c  ve 
yeni standartlar olu turur.  
Kendi özellikleriyle yang n 
bariyerlerinin tüm yelpazesini geride 
b rak r ve yang n ç kt nda kapal  
alan olu turarak alev ve duman n 
yay lmas n  engeller. 

Yanmazlar, zehirli maddeler 
üretmezler, tahliye yolunun 
kullan labilirli ini ve güvenli ini sa lar. 

Yang na dayan m s n r : 
 120 (sulamas z) 

 
 EI120 için, mevcut olan sprinkler 

sisteminden su kullan ld nda 1 mt 
0,08 l/dak. su tüketimine ihtiyaç 
duyulmaktad r. 

 
   EI180 için, mevcut olan sprinkler 

     sisteminden su kullan ld nda 1 
     mt 7,3 l/dak. su tüketimine 
     ihtiyaç duyulmaktad r.    
 

Perdenin ini  h z  0,15-0,20 m/s 
olup tercihe göre ayarlanabilir. 

            
Mü terinin iste ine ba l  olarak 
küçük kap (cep) da eklenebilir. 
 

erdenin yukar  ç k  ve a a  ini i, 
motor yard m yla ve alarm sinyalini 
ald  zaman gerçekle ir. 
 
Elektrik kesintisi ihtimaline kar  
sisteme, 220 V elektrik motorunu 
besleyen elektrikli tampon batarya 
dahil edilmi tir. 
 
 
Sistemin kullan m yerleri: 
 Asansör lobilerin çevrelenmesi; 
 Avlular n korunmas ; 
 Yürüyen merdivenlerin korunmas . 

 
 
Yap s  dikdörtgen (çokgen) 
biçimindedir, yan raylar  yok ve 
odan n esteti ini bozmadan tavan 
bölgesine çok kolay dahil olmaktad r. 
Katlan r durumda neredeyse hiç fark 
edilmez. 
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BOYUTLARI 

Azami geni lik:100 metreye kadar 
Azami yükseklik: ...8 m 
Kutu (derinli i x yüksekli i): 
300  300 mm 

KUMA  

Malzemesi: .Firetex1100 
Kuma  a rl : .660 g/m2 
Toplam a rl : .... 680 g/m2 
Malzemenin kal nl : ..0,63 mm 

 
  
 Kuma n zehirli olmad  ve yanmaz 
 oldu u sertifikalar ile 
 tescillenmi tir. 

 KUTU 
 
Perdeyi kald ran mekanizman n 
yerle tirilmesi içindir ve galvanizli çelik 
sacdan yap lan 1 mm kal nl a sahip  
eklindeki eritlerden olu ur. Montaj 

yaparken kutular, birbiriyle ba lama 
levhalar yla birle tirilir. 

    

   Rengi - RAL kartelas ndan seçilebilir 
   veya galvanizli çelik olabilir. 

 
    MONTAJ 

 
Standart montaj emas  tavana monte edilir. 
Di er seçenekler de mümkündür, ancak 
bununla birlikte perdenin monte edildi i 
konstrüksiyonun yang na dayan m  perdenin 
yang na dayan m ndan az olmamas  gerekir. 

Kutu 

Perde kuma  

Ay r c  erit 
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Horizontal FireShield-H 
erdesi 

 
 

 
 
FireShield-H "Yatay" otomatik 
yang n perdesi, yang n ç kt nda 
yang n ve duman n, binan n bir 
k sm ndan di erine geçmesini 
engellemek için tasarlanm t r. Tavan 
bo luklar nda ve yer bo lu una monte 
edilir. erde yatay yönde hareket 
eder. 

Yang na dayan m s n r : 
 120 (sulamas z), 
  EI120 için, mevcut olan sprinkler 

sisteminden su kullan ld nda 1 mt 
0,08 l/dak. su tüketimine ihtiyaç 
duyulmaktad r. 

Alarm sinyali çal t nda küçük 
kutuya yerle tirilen motor, halatlar 
sistemi yard m yla ay r c  erit ile 
perdeyi raylar üzerinden kapana 
gönderir ve böylece bo lu u kapat r. 

erdenin aç k duruma getirilmesi için 
kuma , ikinci elektrik motoru 
yard m yla büyük kutuya yerle tirilen 
aft üzerine sar l r. 

Bo lu u kapatma h z  ortalama 0,15 
0,20 m/s, olup tercihe göre ayarlanabilir. 
 
Elektrik kesintisi ihtimaline kar  sistem 
için bataryadan yedek güç sa lama 
imkan  vard r. 
 
 
BOYUTLARI 
 
Bo lu un azami boyutlar :  6 x 12 m 
Büyük kutu (kesit): ... 200 x 220 mm 
Küçük kutu (kesit) ....... 150 x 150 mm 
 
 
KUMA  
 
Malzemesi: ................. Firetex1100 
Kuma  a rl : ..... . 660 g/m2 
Toplam a rl : .....  680 g/m2 
Malzemenin kal nl : .... 0,63 mm 
 

      
     Kuma n zehirli olmad  ve 
     yanmaz oldu u sertifikalar ile 
     tescillenmi tir.       
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KUTU 

Perde konstrüksiyonunda küçük ve 
büyük olarak iki kutu yer al r. 
Kutulardan her biri, 1,5 mm kal nl  ve 
3m uzunlu u olan galvanizli çelik 
sacdan yap lan üç e ri eritten olu ur. 
Uzun perde imalat nda bunlar birbiriyle 
birle tirilir. Kutular n her iki ucu, gerekli 
s zd rmazl  sa lamak üzere kapakla 
kapat l r. Yan kapaklar, ayr ca aft 
motor torkunun alg lanmas n  sa lar. 
Kutular n boyutlar , kapat lan bo lu un 
boyutlar na ba l d r. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

RAYLAR 

Çelik sacdan yap l r. Esas profil 
kal nl  2 mm, mahfaza kal nl 1.5 
mm. Kesit boyutlar  80x 060 mm.  

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

MONTAJ 

Standart olarak sistem, bo lu a monte 
edilir. Gerekti inde ba ka seçenekler 
de mümkündür; ancak bununla birlikte 
perdenin monte edildi i 
konstrüksiyonun, yang na dayan m  
derecesinin, perdenin yang na 
dayan m derecesinden fazla olmas  
gerekir. 

Büyük kutu 

Perde kuma  Ay r c  erit 

Ray 

Küçük kutu 

B
o

lu
k 

uz
un

lu
u 
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FireShield 120 
Duman Perdesi 
 

 
 
 
 
Fireshfeld 120 otomatik duman 
perdeleri (sulamas z), duman n 
yay lmas n  engeller ve duman n, 
duman giderme sistemlerine do ru 
yönlendirilmesini sa lar.  
nsanlar n güvenli tahliyesi ve mallar n 

duman ve yang ndan etkilenmesini 
engeller. 

Yang na dayan m s n r : Su 
kullanmadan 120 dakika. 
 
Alarm sinyali çal t nda perde, 
gravigen sistem yard m yla, elektri e 
ihtiyaç kalmadan, sadece alt eridin 
a rl n n etkisiyle iner.  
 

 Perdenin ini  h z  0,15-0,20 m/s olup 
 tercihe göre ayarlanabilir. 

Elektrik kesildi inde sistem, dahili akü 
sayesinde 72 saat boyunca i levselli ini 
korur. 
 
 
BOYUTLARI 
 
Azami geni lik: .................... .s n rs z 
Azami yükseklik: ........... 10 m 
 
Kutu (derinli i x yüksekli i): 
yüksekli i 2 m'den az olan: 
150 x150 mm 
yüksekli i 2 m'den fazla olan: 
150 x150 mm 
 
 
KUMA  
 
Malzemesi: ....................... Firetex600 
Kuma  a rl : ................. 435 g/m2 
Toplam a rl : ................ 455 g/m2 
Malzemenin kal nl : .......  0,40 mm 
 

    Kuma n zehirli olmad  ve yanmaz 
    oldu u sertifikalar ile tescillenmi tir. 
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KUTU 

1,5 mm kal nl  olan galvanizli çelik 
sacdan yap l r. Kutu kontorünün hava 
geçirmemesi, ayr ca aft motor 
torkunun alg lanmas  için kutu, her iki 
taraftan kapakla kapan r. Kutunun 
boyutlar , kapat lan aç kl n 
boyutlar na ba l d r. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

RAYLAR 

Standart modellerde raylar n 
uygulanmas na gerek yoktur. Ancak 
perde ile monte edildi i duvar aras nda 
hava bas nc  etkisiyle yan aral klardan 
s zma olu mamas  için raylar istek 
üzerine sisteme dahil edilebilir. 

Rengi - RAL kartelas ndan 
seçilebilir veya galvanizli çelik 
olabilir. 

MONTAJ 

Kutu, bo lu a, tavana, duvardaki veya 
tavandaki ask ya monte edilir, raylar 
ise bo lu a veya duvardaki ask ya 
monte edilir. 

 
 

 
a) b) a) b) c) d) e) f) 

Ray Montaj : 
a - duvar ask s na, b - bo lu a. 

Kutu Montaj : 
a - duvar ask s na, b - duvara, asma tavan alt na, c - tavana veya bo lu a, 

d - asma tavan alt na, e- tavan ask s na, f - asma tavan alt na ask ya monte edilebilir. 

Kutu 

Perde kuma  

Ay r c  erit 

2,
5 

m
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embran 
 
 

 
 
 
Yang na da an  membran, bü ü  
aç ar  apatma  ve ang n 
s ras nda a ev ve duman n 
a mas n  enge eme  için 

tasar anm t r. 

Sistemin en önem i öze i i, monte 
edi di i onstrü si ona üçü  bir 
a r  bindirmesidir. 

1 m  a ana a a  1 g a r  
ge me tedir. 
 

ü terinin iste ine ba  o ara  far  
derece ang n da an  o ab ir. 
 120 (su amas z) 
 EI120 (su ama ) 
 EI180 (su ama ) 

BOYUTLARI 
 

    Azami geni i : ...................s n rs z 
Azami ü e i : .................s n rs z 
 
 
Kuma  
 

a zemesi: ............... Firetex600 
Kuma  a r : .........  435 g/m2 
Top am a r : ............ 455 g/m2 

a zemenin a n : . ..0,40 mm 

ONTAJ 
 
hti aca ve oda ap s na ba  o ara  

membran, duvar as s na, tavana, iri  
as s na, ata  o ara  duvara ve a ata  
o ara  tavana monte edi eb ir. 
 
 

    Kuma n zehirli olmad  ve 
    yanmaz oldu u sertifikalar ile 
    tescillenmi tir. 
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d) e) 

 
 

Kutunun montaj : 
 

a- duvar ask s na, b - tavana,  c - kiri  ask s na, d - yatay olarak duvara, e- yatay olarak tavana monte edilir. 

Ay r c  erit 
 
 

Perde kuma  

Ay r c  erit 

Yükseklik: 

G
en

i
li

i 

a)                                                      b)                                                                 c)  



 

 
 

  

TESLİM ETTİĞİMİZ BAŞLICA PROJELER
Alışveriş Merkezleri 

 Mega- Himki, MOSKOVA 
 Mega -Tyoplıy Stan, 
MOSKOVA 
 Mega -Belaya Dacha 
MOSKOVA 
 Mega -Yekaterinburg, 
 YEKATERINBURG- IKEA 
 Mega -Nijniy Novgorod, 
NIJNIY NOVGOROD 
 Mega -Kazan, KAZAN 
 Mega -Rostov, ROSTOV  
 Mega -Samara, SAMARA 
 Mega -Novosibirsk, 
NOVOSIBIRSK 
 Mega -Ufa, UFA 
 Yevropeyskiy, MOSKOVA 
 Kashirskaya Plaza-ENKA 
İNŞAAT 
 River Mall, MOSKOVA- 
RÖNESANS Construction 
 Avia Park, MOSKOVA- 
RÖNESANS Construction 
 Salereva AVM, MOSKOVA-
BOES 
 Moscow, Beregovoy Passage- 
ANNTEQ 
 Mega Dybenko- ESTA 
Construction 
 Gallery- PROKONS 

Kültür Ve Eğitim Kurumları 
 Devlet Tiyatrosu Bolshoy 

 Pop Sahne Tiyatrosu 
 Moskova Gençlik Sarayı 
 Gelencik Konser Salonu 
 Habarovsk Drama Tiyatrosu 
 Sanat galerisi 
 Hermitage – Devlet Müzesi 

Oteller 
 OTEL Krasniye Holmi, 
MOSKOVA 
 OTEL Hyatt, MOSKOVA 
 OTEL Ukraina, MOSKOVA 
 OTEL – SOCHI  
 МUİM Moscow-City 
 Plot № 7 
 Plot № 9 
 Plot № 10 

İdari Binalar 
 RF Devlet Duması 
 Kremlin Sarayı 
 RF Genel Savcılığı 
 Кurskiy Demiryolu Terminali 
 NII NDH Т -Cerrahi 
Ameliyat Merkezi 
 Rusya, Moskova, Merkez 
Yönetim Bölgesi- AEKON 

Havalimanları 
 Domodedovo Airport, 
MOSKOVA-Ant yapı 
 Parking Terminal STK 
Sheremetyev Airport 
MOSKOVA- ENERGO-
STORY

Çözüm ortağı olduğumuz firmalar 
IKEA -ALUTECH 




