BRAİLLE KABARTMALI ASANSÖR, ACİL ÇIKIŞ, WC VE ODA TANIMLAMA LEVHASI
Montaj şekli
Ebat
Yazı Türü

: Yerden üst kenar 140cm yükseklikte, kapı üzeri veya yanına
: 15x15cm, 15x30cm
: Kabartma Latin ve Braille Alfabesi

Ürün Tanımı:
Braille kabartmalı tanıtıcı levhalar; hem görme engelliler hem de görme engeli bulunmayanlar
tarafından hissedilebilen, özellikle kontrast renkler kullanılan, rakamları ve harfleri Latin ve Braille
Alfabesi ile yazılan, tüm detayları kabartmalı bir şekilde belirtilen, her mekan için özel olarak
tasarlanır.
Ürün Amacı:
Braille kabartmalı kat planları; görme engellilerin, az görenlerin, renk körlerinin ve herhangi bir görme
engeli bulunmayanların, dokunarak ve kullanılan kontrast renkleri algılayarak, bulundukları iç mekan
ile ilgili kroki üzerinden gerekli bilgileri edinmelerini sağlar.
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Teknik Özellikleri:
Levhalardaki bütün latin harf ve braille harfler uluslar arası standartlara uygun özellikte (ADA standarts)
kabartma olacaktır.
Braille harflerin yükseklikleri 0,6 ile 0,9 mm arasında olacaktır. (ADA standarts )
Panolardaki kabartma latin ve braille harfler alüminyum plaka üzerine fotopolimer (photopolymer)
malzeme kullanarak yapılacaktır.
Braille harflerin çapları 1,5 - 1,6 mm ve iki nokta arası 2,3 - 2,5 mm uluslararası standartlara uygun
özellikte (ADA standarts) olacaktır.
Fotopolimer malzeme astarlandıktan sonra akrilik boya ile istenilen renge boyanacaktır.
Fotopolimer malzeme işlendikten sonra kesilip 3 mm pleksiglas üzerine yapıştırılacaktır.
Fotopolimer özellikleri :
Alaşım: s0,017 inç (0,4 mm) zımparalanmış alüminyum alaşım levha üzerine yapışık, yekpare üretim.
0.032 inç (0,8 mm) kalınlığında neme ve UV ışınlara dayanımlı dış mekan fotopolimer.
Fotopolimer tabakanın sertlik derecesi Shore D 90 olacaktır.
Dış etkenlerden yağmurdan, çamurdan etkilenmeyecek şekilde imal edilmelidir.
Firmalar kullandıkları fotopolimerin yukarıdaki değerleri sağladığına ilişkin FOTOPOLİMER üreticisi
firmadan aldıkları belgeleri ve kullandıkları fotoplimer malzemesine ait yetkili üretici veya yetkili
satıcı olduklarını gösteren belgeleri de idareye sunacaktır.
Bilgisayar formatlarına çevrilmesi YÜKLENİCİ’ye aittir. Üretim öncesi grafik çalışmasının son hali
İDARE tarafından onaylanacaktır.
Garanti:
Ürün, üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamı altında olmalıdır.
Yüklenici en az 5 yıl kabartma baskılı harita için teknik servis ve yedek parça desteği sağlamalıdır.

