


Pimapen S-7000 Horizon, 70 mm geniflli¤inde

ve 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı, ses, toz,

su yalıtımı sa¤layarak, konfor ve tasarruf

sunar. 113 mm'lik kasa-kanat yüksekli¤i ile

genifl pencere tasarımlarına olanak tanır.

Çift kanatlarda, pencerenin içte kalan k›sm›nda

simetrik görüntü sa¤lanması amacıyla,  çift

kanat bini profili kullanılmaktadır.

Sistemin Bafll›ca Özellikleri

1. Kap› profilleri dahil tüm ana profilleri 70 mm geniflli¤indedir.

2. Kasa-kanat yüksekli¤i 113 mm’dir. Böylece cam alan›
artmakta ve daha genifl görüfl imkan› sa¤lanmaktad›r.

3. Cam çıtaları e¤imli hatlara sahiptir.

4. Destek sac› odas› büyük tasarland›¤›ndan, genifl aç›kl›klar›
geçebilecek atalete sahip destek sac› kullan›m›na olanak
verir.

• Tüm ana profilleri (kap› profilleri hariç) 5 odac›kl› oldu¤undan
üstün bir yal›t›m sa¤lar.

• Özel tasar›m› sayesinde dar pencerelerde bile kanat hiç
zorlanmadan kolayca aç›l›r.

• Çift kanatlarda, çift kanat bini profili kullan›ld›¤›ndan, iç
k›s›mda da simetrik görüntü sa¤lanmaktad›r.

• ‹ç ve d›fl contadan oluflan 2'li contalama sistemiyle üst
düzeyde ›s›, ses, toz, su ve hava yal›t›m› de¤erlerine sahiptir.

• Kasa ve kanat destek saclar› ortakt›r.

• Kanat ve kilitli kap› profilleri 16 mm lama geniflli¤inde
ispanyolet yata¤›na sahip oldu¤undan her türlü ispanyolet
sistemi kullan›labilir.

• Kanat ve kap› profilleri, ispanyolet sistemi üreticileri
taraf›ndan çok yayg›n olarak kullan›lan ve daha emniyetli
kilitleme olana¤› sa¤layan 13 mm kilitleme ölçüsüne göre
tasarlanm›flt›r.

• Di¤er Pimapen serilerinde kullan›lan yard›mc› profillerle
uyumludur.

• Is› geçifl katsay›s›: Uprofil =1,16 W/m2K, Upencere = 1,7 W/m2K
 (Ucam = 1,8 W/m2K de¤erinde camla birlikte kullan›ld›¤›nda)

• ‹ç veya d›fl (tek yüz) ve iç/d›fl (komple) olarak kaplama
yap›labilir.

• ‹çe ve d›fla aç›lan iki ayr› kap› profili vard›r.

• 20 mm ve 24 mm’lik camlar için kullan›lan cam ç›talar›,
contan›n ç›taya yap›flmas›n› sa¤layan post coex metoduyla
üretilmektedir. Ç›tadaki alt contan›n tasar›m›, fliddetli
rüzgarlarda dahi, cam›n içeriye do¤ru hareketini
s›n›rland›rarak d›fl cam contas›n›n sürekli basmas›n› ve
s›zd›rmazl›¤› sa¤lar.

• Kasa içindeki çıta kanalları, açılan kısımlarda özel kapama
profilleri ile kapatılmaktad›r. Bu sayede hem görüntü
bütünlü¤ü korunmufl, hem de bu bölgelerde toz birikmesi
engellenmifltir.


