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SUNSCREEN MOTORLU DIŞ CEPHE STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 
1-Sunscreen Motorlu Dış Cephe Stor Perde Özellikleri 

1.1 Perde kutusu REVO 100 için 100x100mm, REVO 120 için 120x120mm extruded alüminyum olmalıdır. 

1.2 Yan kapaklar dökme alüminyumdan olmalıdır. 

1.3 Revo 100 için 78 mm galvaniz çelik boru, revo 120 için 100 mm çelik boru ve boru üzeri kumaştaki 

çizgiyi önlemek için kendi içinde özel olarak tasarlanmalıdır. 

1.4 Revo 100 için 1 parçada maksimum ebatlar 4000 x 2700 mm veya 3000 x 3500 mm;  

Revo 120 için 1 parçada maksimum ebatlar 6000 x 3400 mm veya 3200 x 6000 mm olabilmelidir. 

1.5 Dış hava koşullarına dayanıklı polyester veya cam elyaflı kumaş kullanılmalıdır; 

1.6 Polyester kumaş; Dickson veya muadili, M2 sınıfı yangın dayanımlı, 360 g/m2 ağırlık, 0,55 mm kalınlık, 

Cam elyaf kumaş, M1 sınıfı yangın dayanımlı, 535 g/m2 ağırlık, 0,55 mm kalınlıkta olmalıdır. 

1.7 Kumaş üzerinde yüksek frekans kaynak ile fermuar yapıştırılmalıdır. 

1.8 Kullanılan fermuar çift taraflı simetrik olmalıdır. Simetrik olmasından dolayı yan kanallardan çıkması 

engellenmelidir. Kesinlikle tek taraflı fermuar kullanılmamalıdır. 

1.9 Yan alüminyum kapaklar iki parçadan oluşmalıdır. Duvara veya doğramaya bağlantı vidaları 

gözükmemelidir. 

1.10  Yan dikme içindeki H-PVC plastik kanalın içi teflon kaplama olmalıdır. Teflon; perdenin aşağı yukarı 

hareketini kolaylaştırmalıdır. Teflon kenar; H-PVC plastik kanalın dış hava koşullarında genleşmesini 

önlemelidir. 

1.11  H-PVC plastik kanal üzerine akustik siyah plastik takoz yapıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda perdenin 

ses yapmasını önlemelidir. 

1.12  Perde alt çıtası alüminyum olmalıdır. Perdenin ölçüsüne göre kesilecek, 18 mm ya da 22 mm çapında  

veya 20x30 mm kalınlığında galvaniz ile kaplanmış, demir ağırlıklar kullanılmalıdır. 

1.13  Sistem 130 km/s hıza dayanıklı olmalıdır ve bu belgelenmelidir. 

1.14  İstenirse Connect&Go teknolojisi kullanılabilmelidir. Bu sistem ilerde sıkıntı olması halinde tüm perde 

sökümü yerine, ön kapağın açılması sonrası sadece rulo kumaşı sökmeye olanak sağlamaktadır. 

Perdenin elektrik bağlantısına kesinlikle dokunulmamalıdır. 

1.15  Motor Avrupa menşeili olmalı, NICE veya muadili kullanılmalıdır. Motorlarda 5 yıl garanti süresi 

olmalıdır. 

 

  

 

 


