Obserwacja pod kontrolą

Pilkington Mirropane™
Pilkington Mirropane™ oferuje wysoką jakość jednokierunkowego
widzenia, umożliwiającego dyskretną obserwację przy zachowaniu prywatności.
Idealny wybór dla sal sądowych, banków, pokoi komputerowych, supermarketów czy
pomieszczeń kasowych, czyli dla wszystkich miejsc, gdzie istnieje potrzeba zachowania
prywatności, lub przeznaczonych do obserwacji. Odpowiednie także do monitorowania
pacjentów w szpitalach lub zakładach opieki.
Pilkington Mirropane™ sprawdza się najlepiej w kontrolowanych warunkach oświetlenia,
gdzie najkorzystniejszy stosunek natężenia oświetlenia wynosi 8:1. Należy jednak podkreślić,
że właściwości szkła mogą ulec odwróceniu, jeśli stosunek ten ulegnie zmianie.
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Parametry techniczne dotyczące przepuszczalności i odbicia światła obliczone zgodnie z normami europejskimi EN 410 i EN 673.

Zalety
l

Wysoka jakość jednokierunkowego widzenia,
pomocnego w uzyskaniu prywatności i dyskretnej obserwacji.

l

W kontrolowanych warunkach oświetlenia
może wyglądać jak zwykłe lustro.

l

Idealny wybór dla sal sądowych, supermarketów i pomieszczeń kasowych.

l

Odpowiednie dla oddziałów monitorujących
pacjentów, policyjnych sal przesłuchań i apartamentów przy ciągach pieszych.

l

Zazwyczaj stosowane do użytku we wnętrzach.

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy produktów
marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób
jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym
przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia
w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z polegania na niej. Pilkington i “Mirropane” są znakami handlowymi należącymi
do Nippon Sheet Glass Co. Ltd lub jej spółek zależnych.

Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE
dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE
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