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Tavan sisteminden döşeme strüktürünün yangın direncine kadar, tüm ahşap
karkas döşeme sistemleri, elemanlar arasındaki yardımlaşmaya dayanmaktadır.
Konutlar için kullanılan döşeme strüktürlerinde istenen yangın direnci 30dakika
iken, kompartman döşemeleri için bu süre 60 dakikadır. Yangın direnici ile ilgili
tüm açıklayıcı bilgi, Ecojoist teknik kitapçığının 2. Bölümünde yer almaktadır. Bu
bilgiler, gerçek boyutlu testlere ve hesaplanmış değerlendirmelere
dayanmaktadır. 

Yazılım
ÖzEllİKlERİ:

u Robust standartları
detayları

u Dolu gövdeli kiriş ebatları
ile farklı derinliklere
uyumlu olma özelliği

u Şantiyede zaman ve
işçilikten tasarruf

u minimum rötre ve sünme

u Döşeme kirişleri ve tavan
kaplaması montajları için
kolaylık sağlayan geniş
yüzeyler

u Boru sistemlerinde yüzey
açıklıklarının ve kaçak
noktalarının azaltılması

u Hafif Konstrüksiyon

u Üst başlık elemanından
mesnetlenebilme özelliği

u Geleneksel kirişlere
göre %50 daha hızlı
montaj
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Robust Standart Detayları (RSD)

Robust Standart Detayları, Konut Üreticileri
Federasyonu tarafından, kargaşaya neden
olan ve şantiyede idaresi güç olan
tamamlama öncesi testlerine alternatif
olarak geliştirilmiştir. RSD’ nin amacı,
şantiyede yapılan testlerde, havada yayılan
ses ve darbe sesi yalıtımında 5 dB kullanımı
ile, akustik performansının E bölümünde yer
alan koşulları fazlasıyla karşıladığını
kanıtlayan yapılar sunmaktır. Bu 5 dB
emniyet payı, işçilik farklılıklarını telafi
etmek üzere tasarlanmıştır ve asgari işçilik
standartları ile güven faktörünü sağlar. RSD
inşaatı, tamamlama öncesi testine tabi
tutulduğu takdirde, E Bölümünde yer alan
standartları karşılamaktadır. Detaylı bilgi
için Robust Detayları El Kitabına bakınız.
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İnşaat Taahhüt Özel Eğitim
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MERKEZ : ASMAZ Plaza Fatih

Caddesi 35/20 
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Ecojoist® avantajlar



Gang-Nail Sistemleri, ahşap mühendisliği
için; tasarım, üretim ve tüm inşaat
aşamalarında zaman tasarrufu sağlayan
entegre çözümler sunar.
mühendislik hesabı en hassas
şekilde yapılan boşluklu kiriş
sistemi Ecojoist, konut ve
ticari yapı projelerinde
kullanılır ve aSmaz
ahşap mühendisliği
tarafından
sağlanır.

Ecojoist kirişleri, ‘V’ biçimli

galvanizli çelik ağlarla

birleştirilen, gerilimi

derecelendirilmiş paralel

yapısal ahşap başlıklardan

meydana gelir. Ecojoist

kirişleri hafiftir ve şantiyede

taşınması kolaydır. Bu

boşluklu kiriş tasarımı,

sistemin hızlı bir şekilde

montajına imkan tanır, işçilik

ve şantiyede harcanan

zamandan tasarruf sağlar. 

Boşluklu kiriş sistemi olan Ecojoist,
kolay tasarlanabilme özelliği ile,
münferit veya kaset döşeme
sistemlerinin kullanıldığı çok çeşitli
yapı tiplerinde, ahşap karkas
döşeme ve çatı sistemleri için

konutlar ve ticari yapılar da
uygulanır.

Yükler
Statik hesapları detaylı şekilde
yapılmış olan Ecojoist, uygulanan
yüklere göre tasarlanmış yapısal bir
elemandır. aşağıda yer alan
bilgiler, tasarımcının/ şartname
hazırlayıcısının tasarım yüklerini
anlamasına ve değerlendirmesine
yardımcı olur. Detaylı bilgi, Ecojoist
Teknik El Kitabında bulunur.
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Robust Detaylarının Yüklenmesi



Yapının bütününde, değişimin
uygulanacağı noktalar ısı Geri
Kazanım Sistemi ve mekanik
Havalandırma olarak
düşünülebilir. Bu sistem,
yürürlükte olan yapı
yönetmeliklerinin bölüm F ve l
standartlarına uygun olarak, 50pa
basınç farklılıklarında hava
geçirgenliği 3 – 4m3/h a kadar
düşebilen, inşa edilen veya
yenilenen yapılar için
uygulanabilir. Her birimiz saatte
10 ila 75 litre CO2 ve 175 gr su
emisyonu üretiriz. Dört kişilik bir
aile; nefes alma, yıkama, duş alma

ve yemek pişirme gibi aktiviteler
yoluyla, günde 10-15 litre su
buharı üretmektedir. Bu sistem,
hava boruları vasıtasıyla, nemli
sıcak havayı nemli ortama
çıkarır ve dışarı verilmeden
önce, bu havayı, ısı geri
kazanım hücresine iletir. aynı
zamanda, temiz hava, ısıtılmak
ve daha sonra yaşam alanlarına
dağıtılmak üzere hücrenin  içine
çekilir. 
ısının dışarı bırakılarak
kaybedilmesi yerine, ısının geri
kazanımının sağlanması

amaçlanmaktadır, tam kapsamlı
konut sistemi, enerji tasarruflu
konutlarda enerji ve ısı veriminin
arttırılmasında oldukça etkilidir.
Tek oda için tasarlanan mekanik
havalandırma sistemleri, küçük
ölçekli yenileme projeleri için
giderek daha popüler hale gelen
bir çözümdür. 
Konutlara ilave edilen mekanik
havalandırma teçhizatının
kullanımı, şu soruyu akla getirir:
Bu sistem, her şeyi sil baştan
yapmaksızın, mevcut konut
planlarına nasıl uygulanabilir?
Yanıt Ecojoist sisteminde yer
alıyor. Bu sistemin kullanılmasıyla,
geçilen açıklığın yönünü ve
kirişlerin genel yerleşim planını
düşünmeye gerek kalmadan, kiriş
elemanları arasında kalan
boşluklardan tüm tesisat kablo ve
borularının geçirilebilmesi için
boşluk sağlanmış olur. 
Bu boşluklu kiriş sistemi; konut ve
ticari olarak , tüm yapı
biçimlerindeki döşeme ve çatı
sistemlerinde başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır.  Birbirini takip
eden tüm işlemler hesaba
katıldığında,  inşaat süresi
açısından sağladığı avantajlar ile
diğer tüm sistemlere karşı
üstünlük sağlar. 
Gang-Nail Sistemleri, yalnızca
inşaat aşamasında avantaj
sağlamaz; aynı zamanda nihai
kullanıcının da yararına olan yapı
çözümleri sunar. metal ağ
elemanları ile çözümler sunan
Ecojoist ile entegre olmuş bu
tasarımlar, zamanla ihtiyaç
duyulacak tadilat
uygulamalarında, hızlı ve
ekonomik çözümler ile enerji
verimliliğine katkıda bulunur.

Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği

mVHR-mekanik Havalandırma
ve ısı Geri Kazanımı 

2003 Sürdürülebilir Enerji Yasası ile, İngiltere’ deki
konutlardan  gelen 3,5milyon ton karbon emisyonunu
engellemek amacıyla, yasal bir düzenleme 
yapılmak için harekete geçilmiştir ve 2010 itibariyle
enerji verimliliği önlemleri yürürlüğe
girecektir.Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği, yeni
yapılar için, sürdürülebilir bina uygulamalarındaki
değişimlere oluşturacak bir basamak oluşturacaktır. 
2010 yılından başlayarak 2016’ ya kadar sunulacak
olan 6 adet uygunluk düzeyi ile, ulusal inşaatçılar ve
inşaat firmaları, pahalı ve zaman alıcı çözümler
üretmek durumunda kalmadan tasarım sürecindeki
yeni ihtiyaçları ortaya koymanın yollarını şimdiden
aramaktadırlar.



Ecojoist® ve 
mVHR Sistemleri
Ortalama 86m2’ lik taban alanı
olan bir konut, standart teknik
özelliklere uygun olarak
modellenir ve yapı yönetmeliği
bölüm l şartlarını karşılayabilir. 

2. Derece Çözümü

Daha yüksek hava sızdırmazlık
özellikleri ile birleştirilen duvar,
pencere ve ısı kontrol
sistemlerinin geliştirilmesi ile,
yapının Sürdürülebilir Konutlar
Yönetmeliğinde 2. seviyeye
ulaşması sağlanır.  

3. Derece Çözümü

Sonradan Vent-axia HRE 350
mHıKU eklendiğinde, ekstra %5.2
DER/TER değeri elde edilerek,
bina, yapı yönetmeliğinin 3.
derecesine uygun hale getirilir.
Boşluklu kiriş sistemi Ecojoist’ in
kullanılmaması, birinci katta
kanal sisteminin kurulumunu
oldukça zorlaştırır. Bu uygulama;
konut standardının, 2010 yılı
itibariyle zorunlu hale gelecek
olan Sürdürülebilir Konutlar
Yönetmeliği 2. dereceden 3.
dereceye yükseltilmesi için, basit
ve uygun maliyetli bu yöntemin
uygulanabilirliğini etkiler. 
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