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EVİNİZİN İHTİYACI 
NEYSE, ÇÖZÜM 
ISICAM SİSTEMLERİ’NDE
Isıcam Sistemleri; camdaki üstün teknolojisi ve yılların deneyimiyle her yaşam alanının

ihtiyacına yönelik yalıtım camları sunuyor. Cam plakalarının özel kaplamaları ve farklı yapılarıyla 

ısı, güneş, ses kontrolü, emniyet ve güvenlik özelliklerinin birini ya da hepsini bir arada sunuyor. 

Evinizin bulunduğu kattan konumuna, etrafındaki dış etmenlerden Türkiye’de bulunduğu 

bölgeye kadar değişkenlik gösteren gereksinimlerine uygun bir Isıcam seçin, siz de rahat edin.

Isıcam S Serisi, Low-E kaplamalı cam sayesinde, evin iç ısısını koruyarak standart çift 
camlara kıyasla ısı kayıplarını %50 azaltır ve yakıt masrafl arını düşürür.

Güneş ısısından maksimum seviyede yararlanmanızı sağlarken ışık geçirgenliğinden ödün 
vermez.

Pencere önlerinin kışın soğuk olmasını önler ve buğulanmayı standart çift camlara kıyasla 
geciktirir.

Standart çift camlara kıyasla Isıcam S için yapacağınız harcama, kışın yakıttan 
sağlayacağınız tasarruf ile size 1-2 yılda geri döner.

Isıcam K Serisi, Solar Low-E kaplamalı cam sayesinde, standart çift camlara kıyasla ısı 
kayıplarını %50 azaltarak kışın yakıt masrafl arını, güneş ısısının içeriye girişini %40 
azaltarak da yazın klima masrafl arını düşürür ve enerji tasarrufu sağlar.

Isı ve güneş kontrolü sağlarken, şeffafl ıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez.

Pencere önlerinin kışın soğuk, yazın da sıcak olmasını önler ve buğulanmayı standart çift 
camlara kıyasla geciktirir. 

Standart çift camlara kıyasla Isıcam K için yapacağınız harcama, yakıt ve klima 
masrafl arından sağlayacağınız tasarruf ile size 1-2 yılda geri döner.



PERFORMANS DEĞERLERİ

Cam
Kombinasyonu

Gün Işığı
(EN 410)

Güneş Enerjisi (EN 410)
Isı Geçirgenlik Katsayısı

(U Değeri) W/m2K
(EN 673)

Geçirgenlik
%

Dışa
Yansıtma

%

Toplam
Geçirgenlik

%

Gölgeleme
Katsayısı

Hava Argon

Standart 
Çift Cam

4+12+4
80 14 75 0,86

2,9 2,7

4+16+4 2,7 2,6

ISI
KAYBINI

%50
AZALTIR

4+12+4
79 12 56 0,64

1,6 1,3

4+16+4 1,3 1,1

GÜNEŞ ISISI 
GİRİŞİNİ

%40
AZALTIR

ISI
KAYBINI

%50
AZALTIR

4+12+4
71 10 44 0,51

1,6 1,3

4+16+4 1,3 1,1

HANGİ ISICAM 
HANGİ BÖLGELERDE
KULLANILMALI

Tasarrufun anahtarı Isıcam’da

TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yeni binalar için tavsiye edilen Up=2,4W/m2K değerine
(pencerelerin cam+doğrama, ısı geçirgenlik katsayısı), Isıcam S ve Isıcam K ile ulaşılabilmektedir. 

Isıcam S ve Isıcam K’da kaplama dış camın iç yüzeyinde yer almaktadır.

Standart çift camlara kıyasla ısı kayıplarını %50 azaltan Isıcam S Serisi, daha az yakıt ile evinizin 

daha verimli ısınmasını sağlayarak faturalarınızı düşürür. Isıcam K Serisi ise Isıcam S Serisi’nin 

özelliklerine ek olarak sıcak bölgelerde içeri giren güneş ısısını %40 azaltır, klima masraflarınızı 

düşürür ve enerji tasarrufu sağlar. Camlarınızı Isıcam S ya da K Serisi ile değiştirin,

etkisini faturalarınızda anında görün.



Isıcam S ve Isıcam K, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak 
denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilmektedir.
Ara boşluk çıtasındaki Isıcam S / Isıcam K markasını ve Isıcam 
Yetkili Üreticisi’nin ismini mutlaka arayın.

Isıcam Yetkili Üreticisi’nin sağladığı, 10 yıllık
Garanti Belgesi’ni doğramacınızdan mutlaka isteyiniz.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 4 Levent 34330 İstanbul / Türkiye

Ürün Bilgi Hattı: 0850 222 9 872 /  444 9 872
sisecamduzcam.com     isicam.com.tr

Isıcam Yetkili Üreticileri ile ilgili bilgiye isicam.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

EK ÖZELLİKLERLE 
ISICAM’INIZI KİŞİSELLEŞTİRİN

10 YIL GARANTİ 
VE BİR ÖMÜR BOYU 
SÜREN YALITIM

ISICAM FARKINI 
GÖZLERİNİZLE GÖRÜN

GARANTİ BELGESİ

Isıcam Yetkili Üretici Firma:    .......................................................................................................................

Standart ve garanti şartları ile ilgili detaylı bilgiler www.isicam.com.tr web sitesinde yer almaktadır. 

Müşteri:……….................................

.........................................................

Doğramacı/Montajcı Firma:

.........................................................

.........................................................

Fatura Tarihi:……...........................

Fatura No:……................................     

Isıcam Yetkili Üretici firma, Şişecam Düzcam’ın “Isıcam Kalite Standardı”na göre ürettiği Isıcam ünitelerini, başlangıçta 

veya kullanım süresince Isıcam ünitesinin iç yüzeyinde (araboşlukta) tespit edilecek; çizik, kirlilik, leke ve buğulanma gibi 

Isıcam üretimininden kaynaklanan hatalara karşı 10 yıl süre ile garanti eder.

Yukarıda belirtilen üretim kaynaklı hataların olduğu Isıcam üniteleri herhangi bir bedel talep etmeksizin Isıcam Yetkili 

Üretici firma tarafından yenisi ile değiştirilerek montajı yapılır.

Isıcam üniteleri, üretici firma tarafından monte edildiyse, montaj kaynaklı hatalardan dolayı bozulan Isıcam üniteleri de 

garanti kapsamı içindedir. Montajın Isıcam üreticisi dışında bir firma tarafından yapıldığı ve Isıcam ünitesindeki 

bozulmanın montaj kaynaklı olduğunun tespit edildiği durumlar garanti kapsamı dışındadır.

Isıcam ünitelerinin kırılması durumunda, kırılmalar garanti kapsamı dışındadır.

Isıcam ünitelerinde karolajlı, jaluzili, bombeli ve menfez delikli uygulamalar garanti kapsamı dışındadır.

Isıcam ünitelerinin; klasik pencere uygulamaları dışındaki (parapet, başüstü, strüktürel camlama vb.) uygulamaları ile

-30 °C’den düşük, +80 °C’den yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımlara ilişkin garantiler, ancak Isıcam Yetkili 

Üretici firmanın yazılı mutabakatı ile geçerlidir.

Isıcam Yetkili Üreticisi’nin Isıcam ünitelerinin basınç, yükseklik ve diğer coğrafi şartlara uygunluğunu sağlaması ve 

gerekli gördüğü ambalaj ve paketleme önlemlerini alabilmesi için cam talebinde bulunan müşterinin montajın yapılacağı 

yeri Isıcam Yetkili Üreticisi’ne yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Montajın yapılacağı yerin yazılı bildirilmemesi 

durumunda yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan hatalar garanti kapsamı dışındadır.

Isıcam üniteleri “TS 3539 EN 1279 Cam – Yapılarda Kullanılan – Cam Esaslı Yalıtım Birimleri Standardı”na göre üretilir ve 

kalite kontrolü bu standarda göre yapılır. Isıcam ünitesindeki hatalar bu standartlar kapsamında değerlendirilir.

Söz konusu standartta belirtildiği gibi, Isıcam ünitelerinin dış yüzeyinde oluşan buğulanmalar hata olarak 

değerlendirilmez.

Üretici kodu:
Seri no:
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6.

7.

3.
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ISICAM YETKİLİ ÜRETİCİ FİRMA
Kaşe-İmza

m 
2

Temel Özellikler Standart Isı Yalıtımı
%50 Daha Fazla

Isı Yalıtımı
%50 Daha Fazla Isı Yalıtımı,

%40 Daha Fazla Güneş Kontrolü

Seriler

Adet

Sayı ile

Yazı ile

Ek Özellikler

3’lü Sistem

Akustik Lamine

AL

Reflektif

RF

Lamine

L

R

Renkli

Temperlenebilir

T

3’LÜ SİSTEM: Maksimum yalıtım sağlayan üçlü Isıcam ünitesidir. Standart çift cama göre 4 kat 
ısı yalıtımı sağlar.

REFLEKTİF: Refl ektif özelliği nedeniyle ışığın kuvvetli olduğu yönden bakıldığında ayna etkisi 
yaratır. Cam cepheli ticari binalarda görsel bütünlük sağlar. Güneş kontrol özelliği sağlayan 
refl ektif camlar Şişecam Tentesol ve Şişecam Tentesol Titanyum, bina içine güneş ısısı girişini 
sınırlar, güneşin aşırı parlaklığını denetler ve klima kullanılan ortamlarda soğutma enerjisi 
tüketimini, dolayısıyla soğutma giderlerini azaltır.

RF

AKUSTİK LAMİNE: Gürültü kontrolü sağlayan Şişecam Akustik Lamine Cam, iki cam plakanın 
özel bağlayıcı tabakalar (akustik PVB) yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretilir. 
Ses yalıtımı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken, Şişecam Lamine Cam’ın emniyet ve 
güvenlik özelliğine de sahiptir.

AL

LAMİNE: Emniyet ve Güvenlik sağlayan Şişecam Lamine Cam, iki veya daha fazla cam plakanın 
özel bağlayıcı tabakalar (PVB) yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretilir. Camın 
kırılma halinde dağılmasını önleyerek oluşabilecek yaralanmaları engeller.

L

RENKLİ: Renkli camlar, çeşitli renk seçenekleri ile farklı alternatifl er sunarken, aynı zamanda 
Şişecam Renksiz Düzcam’a göre bina içine güneş ısısı girişini bir miktar sınırlar, güneşin aşırı 
parlaklığını denetler. Klima kullanılan ortamlarda Şişecam Renksiz Düzcam’a göre soğutma 
enerjisi tüketimini dolayısıyla soğutma giderlerini azaltır.

R

TEMPERLENEBİLİR: Emniyet sağlayan Şişecam Temperlenebilir Low-E cam (ısı kontrol camı) 
veya Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E cam (ısı ve güneş kontrol camı) kullanılarak üretilir. 
Kırıldığı zaman küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından 
emniyet camı olarak kullanıma uygundur. Maksimum ısı ve güneş kontrol özelliğiyle yakıt ve 
klima masrafl arından tasarruf sağlar.

T

Ara boşluk

Ara boşluk

Dış Ortamİç ortam

Şişecam
Low-E Cam

Dış Ortamİç ortam

Şişecam Solar
Low-E Cam


