
PANORÁMA, FÉLGÖMB TÜKRÖK szerelőcsomagja 

A félgömb (360°-os beláthatóságú) panoráma tükrök felszerelése az alábbiak szerint 

történhet: 

1. Mennyezetre történő felcsavarozással, az akril tükrön előkészített furatok 

segítségével 

2. Lánccal a mennyezetről az eladótérbe, vagy raktár térbe belógatva 

 

Ez utóbbi módszerhez ajánljuk e szerelőcsomagot (cikkszám: 14-90092), melyet elsősorban 

az MB80 (800 mm átmérőjű) és az MB100 (1000 mm átmérőjű) félgömb tükrök 

felszereléséhez ajánljuk abban az esetben, ha túl nagy belmagasság.  

 

A szerelőcsomag tartalmazza: 

- 1 db 100 cm-es lánc 

- 4 db 70 cm-es lánc, plusz a hozzátartozó akasztók 

 

  

 

Hogyan válassszunk PANORÁMA tükröt? Ehhez érdemes az alábbiakat figyelembe venni: 

A domborúság szögének sugara 
A tükör domborúságának szöge határozza meg a látóteret, és hozzá kell igazítani a megtekinteni 
kívánt irányok számához. 
Minél domborúbb a tükör, annál több panoráma nyílik a felhasználóra. 

- A 2 irányú tükör konvex szöge körülbelül 90 ° -os látómezőt biztosít azoknál a csomópontoknál, ahol 

a felhasználók 2 különböző irányból érkeznek. (Ezek a nyolcadgömb tükrök) 

 

- A 3 irányú tükör olyan egyenes szöggel rendelkezik, amely megközelítőleg 180 ° -os látómezőt 

biztosít azoknál a csomópontoknál, ahol a felhasználók 3 különböző irányból érkeznek. (E típusú 

tükrök a negyedgömb tükrök) 

 

- A 4 irányú tükör teljes szöge körülbelül 360 ° -os látómezőhöz van függesztve azokban a 

csomópontokban, ahol a felhasználók 4 különböző irányból érkeznek. (E típusú tükrök a FÉLGÖMB 

tükrök) 

A méret  
A hatékonyság érdekében a tükör méretét hozzá kell igazítani a nézőt és a tükröt elválasztó 
távolsághoz: minél nagyobb a távolság, annál nagyobb legyen a tükörlencse. 

 

Az üzletünkben kapható FÉLGÖMB, PANORÁMA TÜKRÖK technikai adati az alábbiak: 

Megfigyelési szög: 360° 



Típus    Méret                            
 mm  

Súly                                         
kg 

Szerelési magasság 
m 

Belátható távolság 
m² 

MB   50                   500                       1,25 2,3 20 

MB   60  600                       1,7 2,5 20 – 30  

MB   80  800                      2,1 2,7 30 – 40  

MB 100 1000                      2,9 3,0 40 – 50  

 

Az MB 50 típusú tükröt, csak min. 5 db megrendelése esetén, egyedi megrendelésre tudjuk biztosítani. 

Igény esetén, megrendelésre 1250 mm átmérőjű félgömb tükröt is tudunk biztosítani, melynek 

technikai adatai az alábbiak: 

Átmérő  Mélység Megfigyelési terület a tükörtől  Súly 

1250 mm 420 mm 8 méter     32 kg 

A 1250 mm átmérőjű PANORAMA-360 lényegesen nagyobb képe jelentősen növeli a biztonságot. 

 

A fentiek figyelembe vételével tudja a legmegfelelőbb tükröt kiválasztani, mely biztonsági tükrök a 

lopás megelőzésére, a biztonság fokozására szolgálnak. E tükrök kiválóan alkalmazhatóak: 

- Üzlethelyiségekben, az üzlettér mennyezetére felszerelve, vagy az üzlettérbe lánccal 

belógatva 

- Raktárakban, a közlekedő utak jobb beláthatósága érdekében, kifejezetten  ideális targoncás 

közlekedéshez, 

- Gyártócsarnokokba,  

- Kórházakba 

 

Tükrök felszerelése: 

- félgömb alakú tükrök: mennyezetre szerelve, vagy lánccal a megfigyelendő területre belógatva 

- negyedgömb alakú tükrök: az oldalfal és a mennyezet találkozási pontjában a falra szerelve 

- nyolcadgömb alakú tükrök: a sarokba szerelve 

 

 


