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ŞİŞECAM

Düzcam (Trakya Cam Sanayii A.Ş.)

Cam Ev Eşyası (Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.)

Cam Ambalaj (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.)

Kimyasallar

Şişecam Topluluğu

Şişecam Topluluğu

19.300 çalışanı ile uluslararası standartlarda üretim yapmakta

5 şirketi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
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• Şişecam Grubu’nun düzcam alanındaki faaliyetlerini yürüten Trakya Cam,

 Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe

 1981 yılından bugüne sahip olduğu float teknolojisi

 Türkiye ve Balkanlar, Rusya, Kuzey Afrika, Ortadoğu’yu içeren bölgesinde

ilk float üreticisi

 Üretim kapasitesi ile Avrupa’da 3. Dünya’da 6. düzcam üreticisi

 Otomotiv, enerji ve beyaz eşya alanlarındada Avrupa ve bölgemizin güçlü

bir cam tedarikçisi olarak

Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü

kuruluşudur.

Düzcam Grubu – Trakya Cam Sanayii A.Ş.
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İnşaat otomotiv enerji beyaz eşya mobilya tarım 

sektörlerine girdi sağlamaktadır.

Düzcam Grubu – Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Mimari camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine, kaplamalı cam)

Otomotiv camları 

Beyaz eşya camları

Enerji  camları

Trakya Cam, en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte…
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Mimari Camlar…

 Renksiz Düzcam

 Yalıtım Camları 

 Güneş Kontrol Camları 

 Emniyet ve Güvenlik Camları

 Gürültü Kontrol Camları

 Dekoratif Camlar

Düzcam Grubu – Mimari Camlar
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Binalardaki ısı kayıplarının ise %30-40’ı 

pencerelerden gerçekleşmektedir.                     

Bu durum doğrama ve camların,     

enerji tasarrufu açısından önemini                                                                                           

ortaya koymaktadır. 

Pencerelerde cam alanı doğrama alanına

göre daha fazladır. Bu nedenle binalarda

doğru cam kullanımı ile daha fazla enerji

tasarrufu sağlanmaktadır.

• Ülkemizde enerji kaynakları yeterli olmayıp, enerjinin %71’i ithal edilmektedir. 

• Türkiye’de kullanılan toplam enerjinin 1/3’ü ise binalarda tüketilmektedir. 

Çatı % 7

Hava kaçağı

% 17

PENCERE

% 30-40

Dış Duvar

% 30-40

Bodrum % 6

Binalardaki Isı Kayıpları

Enerji Verimliliği

Cam ve Enerji  Verimliliği
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• Pencere camlarının, tek cam olarak kullanılması durumunda, kışın bina içinden 

dışarıya önemli boyutta ısı kaçışı olmaktadır. 

• Tekcamın yalıtım açısından yarattığı olumsuzluğu gidermek amacıyla çiftcam 

teknolojisi geliştirilmiştir.

• Çiftcam teknolojisi ile iki cam plakanın arasına kuru hava hapsedilmiş ve böylece 

havanın yalıtım özelliğinden istifade edilerek çiftcamın yalıtım özelliği   tek cama 

kıyasla %50 arttırılmıştır.

• Çiftcam uygulaması sağladığı enerji tasarrufu   

ve daha rahat bir yaşam ortamı sonucunda 

pazarda kabul görmüş ve geçen yıllar içinde 

hızla büyümüştür.

Enerji Verimliliği – Isı Yalıtımı

Camla Isı Yalıtımı 
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Trakya Cam’ın Yalıtım Ürünleri - Isıcam

Enerji Verimliliği – Isı Yalıtımı 

• Ülkemizde ilk çiftcam uygulamasını 1974 yılında Şişecam başlatmıştır.

• Isıcam Şişecam’ın çiftcam markası olup Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından 

üretilmektedir.  

• Isıcam markası, ürün ve hizmet kalitesinin güvencesi olup, 10 yıl süre ile Isıcam 

Yetkili Üreticisi’nin garantisi altındadır. 

• Isıcam Yetkili Üreticileri;

- makine ve tesis alt yapısı tam, pazarda etkin, müşteri portföyü geniş ve mali 

açıdan güçlü firmalar arasından seçilmekte,

- Isıcam üretimlerinde Trakya Cam ürünlerini ve Şirketimiz tarafından belirlenen 

onaylı yan malzemeleri kullanmakta,

- Üretim tesisleri ve ürünleri Trakya Cam yetkililerince belirli aralıklarla 

denetlenmekte ve çalışanlarına eğitimler verilmektedir.    
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• Isıcam markalı yalıtım camı üniteleri Türkiye genelinde 55 ilde 164 Yetkili Üreticimiz 

tarafından Trakya Cam’ın düzenli denetimleri altında üretilmektedir.

• Pazarda Isıcam markası dışında öne çıkan çiftcam markası bulunmamaktadır.         

Ancak Isıcam markası, çiftcam yerine kullanılan jenerik isme dönüşmüştür. 

• Bu nedenle, Şirketimiz “Her çiftcam Isıcam değildir” sloganını tüm görsel ve yazılı 

tanıtım materyallerinde sürekli kullanmaktadır.

Her Çiftcam Isıcam değildir!

Isıcam Marka Bilinirliği

Enerji Verimliliği
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• Isıcam Yetkili Üreticisi 

Garanti Belgesi

• Ara boşluk çıtasında 

Isıcam Sinerji veya

Isıcam Konfor  

hologramı ve                  

Yetkili Üreticinin ismi

• Camın üzerinde yer 

alan Isıcam Sinerji 

veya Isıcam Konfor 

etiketi

Isıcam Aldığınızdan Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Enerji Verimliliği

Isıcam Marka Bilinirliği
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5.7

Enerji Verimliliği – Terimler

Tek cam Standart çift cam

U değeri (Isı Geçirgenlik Katsayısı) W/m²K (EN 673)

Low-E veya Solar Low-E 

kaplamalı çift cam
İki plakası kaplamalı 

üçlü yalıtım camı

1 m² cam yüzeyinden, sıcak mekandan soğuk olan ortama geçen ısı miktarıdır. 

Düşük U değeri; daha iyi ısı yalıtımı, daha az yakıt  masrafı ve daha konforlu kış                 

koşulları demektir.

U değerini düşürmek için; 

•Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,

•Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulması,

•Low-E kaplamalı cam kullanılması;

o çift camda 2 kat,

o üçlü camlarda 4 kat daha iyi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlar.

2.6 1.1 0.6
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Enerji Verimliliği – Isı Yalıtımı

Trakya Cam’ın Yalıtım Ürünleri – Isıcam Sinerji

• Kışın sıcağı içeride tutarak, ısı

kayıplarını, standart çift cama göre

%50 azaltır ve yakıt giderlerinden

tasarruf sağlar.

• Gün ışığını engellemez.

• Cam yüzeyinde oluşan buğulanmaları

geciktirir.

• Pencere önlerinin kışın soğuk olmasını

önler.

• UV ışınlarının girişini azaltarak

eşyaların renginin solmasını geciktirir.

• TS 825'de pencerelerde Isıcam Sinerji

kullanılması önerilir.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat 

birim fiyat analizlerinde poz no: 

Y.28.645/ C21-C30 olarak tariflenmiştir.

• Isıcam Sinerji, Trakya Cam’ın Low-E (ısı kontrol) kaplamalı yalıtım camının

markasıdır.
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Enerji Verimliliği – Isı ve Güneş Kontrolü

Trakya Cam’ın Yalıtım Ürünleri – Isıcam Konfor

• Isıcam Konfor, Trakya Cam’ın Solar Low-E (ısı ve güneş kontrol) kaplamalı yalıtım

camının markasıdır.
• Ülkemiz dört mevsimi de yaşayan bir

coğrafya da yer almaktadır.

• Bazı bölgelerde ısı yalıtımının yanı sıra

güneş kontrolü de enerji tasarrufu ve

konfor açısından bir ihtiyaç olarak ortaya

çıkmaktadır.

• Isıcam Konfor sahip olduğu Isıcam

Sinerji’nin tüm özelliklerine ek olarak

yazın içeri giren güneş ısısını standart çift

cama göre %40 oranında azaltarak

soğutma giderlerinden tasarruf

sağlamaktadır.

• Isıcam Konfor’un tüm bu özellikleri

sayesinde kışın yakıt, yazın da klima

masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaat birim

fiyat analizlerinde poz no: Y.28.645/C41-

C52 olarak tariflenmiştir.
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Enerji Verimliliği

Trakya Cam’ın Yalıtım Ürünleri

ÜRÜN 

GÜN IŞIĞI 
(EN 410) 

GÜNEŞ ENERJİSİ 
(EN 410) 

ISI GEÇİRGENLİK 
KATSAYISI 

U DEĞERİ W/m²K (EN 673) 

GEÇİRGENLİK 
% 

DIŞA 
YANSITMA % 

TOPLAM 
GEÇİRGENLİK % 

GÖLGELEME 
KATSAYISI 

HAVA ARGON 

Tek Cam 4 mm 89 8 85 0,98 5,7 
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Enerji Verimliliği

ile Şimdi Daha Etkin Tasarruf Zamanı – YENİ ÜRÜN

Isıcam Sinerji 3+;  iki plakası Low-E 

kaplamalı ısı kontrol camı 

(TRC Ecotherm) olan çift ara boşluklu 

üçlü Isıcam ünitesidir.

Isıcam Sinerji 3+;

• Standart çift cama göre 4 kat, 

Isıcam Sinerji’ye göre 2 kat daha iyi 

ısı    yalıtımı sağlar. 

Yakıt masraflarınızı azaltır.

• Standart çift cama kıyasla 

yapacağınız ek harcamayı yakıt 

giderlerinden sağlayacağınız 

tasarrufla 3 yılda geri kazandırır, 

binanın kalan ömrü boyunca da 

kazanç sağlamaya devam ettirir.
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İlk plakası Solar Low-E cam (TRC Ecosol) ve 3. 

plakası Low-E cam (TRC Ecotherm) olan çift ara 

boşluklu üçlü Isıcam ünitesi Isıcam Konfor 3+ 

markasıyla pazara sunuldu.  

Yeni ürünümüzün özellikleri;

Daha iyi ısı yalıtımı sağlar:

Standart çift cama göre 4 kat                    

Isıcam Konfor’a göre 2 kat

 Yakıt ve klima masraflarını daha da azaltır.

 G değerini 0,39 ‘a kadar düşürerek Standart 

çift cama göre güneş ısısı girişini %48 azaltılır.

Enerji Verimliliği

ile Şimdi Daha Etkin Tasarruf Zamanı – YENİ ÜRÜN
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Enerji Verimliliği

Trakya Cam’ın Yalıtım Ürünleri
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Enerji Verimliliği

Hangi Isıcam Hangi Bölgelerde Kullanılmalı?
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Yeni inşa edilen veya mevcut bir binada standart çift cam yerine Isıcam Sinerji tercih 

edildiğinde yaratacağı ilave maliyet ve sağlanan tasarruf:

Örnek Daire Özellikleri:

Daire alanı : 120 m²

Dairedeki cam alanı : 20 m²

Standart çift cam yerine Isıcam Sinerji kullanılması durumunda;

Ödenecek İlave Bedel: 300 TL

Isıcam Sinerji/Konfor ile Sağlanan Enerji Tasarrufu: 235 m3 doğalgaz

Doğalgaz Birim Fiyatı (KDV dâhil): 1.08 TL/m3

Isıcam Sinerji ile Sağlanan Tasarrufun Parasal Değeri : 255 TL

Geri Ödeme Süresi: 1 YIL

Bireysel Kazanç

Isıcam Sinerji/Konfor ile Elde Edilecek Kazançlar

Enerji Verimliliği
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• Türkiye’deki mevcut konut pencerelerinin tamamının kaliteli bir doğrama ile 

beraber  Isıcam Sinerji/Konfor’a dönüşmesi durumunda bir yılda sağlanacak 

ısıtma enerjisi tasarrufu  yaklaşık 3.5 milyar $’ dır. 

Toplumsal Kazanç

Tek cam

Isıcam Sinerji/Konfor ile Elde Edilecek Kazançlar

Enerji Verimliliği

Standart çift cam
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Enerji Verimliliği - Güneş Kontrolü

• Güneş kontrol camları , bina içine güneş ısısı girişini sınırlayarak ve iç mekanda 

güneşin aşırı parlaklığını denetleyerek rahat bir çalışma ve yaşam ortamının 

oluşmasına imkan vermektedir. 

• Ağırlıklı olarak ticari binalarda ve çatı ışıklıklarında 

kullanılan güneş kontrol camları, özellikle giydirme 

cephelerde vizyon ile spandrel  uyumunun yakalanarak, 

cephede görsel bütünlüğü sağlamayı kolaylaştırır.

Güneş Kontrol Camları
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Enerji Verimliliği - Güneş Kontrolü

• Trakya Cam’ın güneş kontrol camları ürün yelpazesi 

aşağıdaki camlardan oluşmaktadır:

−Harmandan renkli güneş kontrol camları : 

−TRC Helio - Yeşil, füme, bronz, mavi 

−Reflektif güneş kontrol camları : 

−TRC Tentesol - Gümüş, yeşil, füme, bronz, mavi

−TRC Tentesol T – Gümüş, yeşil, mavi 

TRC Tentesol T gümüş, 2012 Yılı Cephe Malzemesi ödülünü almıştır.

Güneş Kontrol Camları
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Enerji Verimliliği – Isı ve Güneş Kontrolü

Isıcam Konfor T – TEMPERLENEBİLİR YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Isıcam Konfor T, Trakya Cam’ın yeni ürünleri temperlenebilir Solar Low-E (ısı ve güneş

kontrol) kaplamalı camları TRC Coolplus T kullanılarak üretilen çift cam markasıdır.

• Isı kayıplarını azaltarak kışın ısıtma

giderlerinden, güneş ısısı geçişini azaltarak

yazın da soğutma masraflarından tasarruf

sağlar.

• Rezidans, ticari binalarda (otel, alışveriş

merkezi, okul, hastane, ofis gibi) ve kış

bahçelerinde kullanıma uygundur.

• Yaşanılan mekanlarda temperlenebilme

özelliği sayesinde emniyet ihtiyacınızı

karşılar.
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• Ülkemizde uygulanmakta olan TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın revizyonu ile ilgili 

yaklaşık 1 yıldır sürmekte olan çalışmalar tamamlanmış ve 18.12.2013 tarihi itibariyle Türk 

Standartları Enstitüsü’nün web sitesinde revize edilmiş hali ile yayınlanmıştır. 

• İlgili standart, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yüksek Fen Kurulu’nun yapacağı son 

incelemelerden sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Yapılan revizyon kapsamında ;

Ülkemizde pencerelerin ısı geçirgenlik katsayısı (Upencere) değeri 5 bölge içinde   

1,8 W/m2K olarak  tanımlanmıştır.

• TS 825 Isı Yalıtım Kuralları

Standardı’nda, pencereler için istenen

ısı geçirgenlik katsayısının (Upencere)

sağlanabilmesi için Low-E kaplamalı

çift camların (Isıcam Sinerji veya

Isıcam Konfor) kullanılması zorunlu

hale gelmiştir.

Enerji Verimliliğinde Yasal Düzenlemeler– TS 825

1) Klasik Pencere Camlamaları
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•Bir binanın dış kabuğunun %60 ve/veya üzerinin

cephe camı ile kaplı olması durumunda TS 825

standardı, cephe camlama sisteminin ısı yalıtım

değerinin 1,5 W/m2K’den daha yüksek olmaması

gereğini işaret etmektedir.

•Ayrıca yaz aylarında istenmeyen güneş enerjisi

kazanımlarının tasarım aşamasında dikkate alınması

önerilmektedir.

•Sonuç olarak giydirme cepheli binalarda da

1,5 W/m2K değerini sağlayabilmek için Low-E

kaplamalı cam çözümlerinin kullanılması

gerekmektedir.

2) Giydirme Cephe Camlamaları

Enerji Verimliliğinde Yasal Düzenlemeler– TS 825



Kasım 2014
25

İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

www.trakyacam.com.tr

www.facebook.com/TrakyaCamSanayii 

Ürün bilgi hattı: 444 9 TRC (872)


