Takto lze nehlučně větrat
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Pro nejvyšší nároky na
zvukovou izolaci
Ticho je přinejmenším stejně důležité jako čerstvý vzduch.
Škoda je, že se často musíme mezi těmito dvěma položkami
rozhodnout, že ano? S větracími jednotkami od společnosti
inVENTer je větrání tak nehlučné, že si pravděpodobně ani
nevšimnete procesu větrání. Inovativní technologie přístrojů
inVENTer zadržuje hluk z venkovních prostorů, snižuje hluk
způsobený ventilátory na minimum a zároveň dodává Vašemu
domovu čerstvý vzduch.
Naši obchodní partneři Vám pomohou s akustickou
ochranou
www.inventer.cz/partner

Větrání a zvuk – Co byste měli vědět
Hlučnost
Hlučnost znamená hluk, který je vydávaný přímo provozem přístroje. Čím nižší je tato hodnota, tím tišší je
ventilátor.
Důležité: Úroveň hlučnosti závisí na objemu průtoku vzduchu a vzdálenosti měření hluku od přístroje.
Zejména v ložnici věnujte pozornost nízké hlučnosti vydávané ventilátorem.
V těchto místnostech je obzvláště důležité používat tiché větrací jednotky:
•
•
•

Ložnice
Pracovna / nutnost koncentrace
Relaxace / Wellness

Decentrální větrací jednotky inVENTer:

Všechny větrací přístroje inVENTer jsou testovány
v nezávislých laboratořích.

Normalizovaný rozdíl úrovně hluku
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku udává hodnotu hluku, který
prochází větracím přístrojem z venkovního prostředí. Čím větší
je tato hodnota, tím lepší má přístroj akustickou izolaci a tím
méně vnějšího zvuku prochází do interiéru. Úroveň akustické
izolace větracích přístrojů lze ještě zvýšit pomocí akustických
doplňků jako jsou akustické vložky či akustické tlumiče.
Zvláštní požadavky na akustickou ochranu jsou vyžadovány
v blízkosti:
•
•
•

Hlavních silnic / železničních tratí
Letišť
Výrobních hal / stavenišť

Úrovně akustické ochrany větracích přístrojů
řady inVENTer buď samostatných, nebo
v kombinaci s akustickými doplňky.

Akustické doplňky
Akustické doplňky pro lepší zvukovou izolaci jsou vkládány do stavebních průchodek. Jejich použití
umožňuje zvýšení ochrany před vnikem hluku zvenčí a navíc ještě snižuje celkovou hlučnost větracího
systému. Akustické vložky pohlcují hluk díky svojí struktuře a akustické tlumiče redukují hlučnost díky
opakovanému odklonění směru proudícího vzduchu. Oba dva akustické doplňky lze navzájem kombinovat.
Je nutné mít na zřeteli, že s použitím akustických doplňků dochází také ke snížení objemu průtoku vzduchu.
Firma inVENTer na tuto skutečnost vždy upozorňuje a zohledňuje ji i při samotném plánování větracího
systému.

iV14-Zero
Patentovaný koncept akustické ochrany se speciální izolací Inventin®

Větrací přístroj iV14-Zero je vybavený patentovanou akustickou
izolací. U tohoto typu větracího přístroje byl vůbec poprvé použit
princip akustické ochrany umístěné po celé délce stavební průchodky.
Díky použití vysoce účinného izolačního materiálu je dosaženo
vynikajících hodnot akustické ochrany bez jakéhokoliv snížení objemu
průtoku vzduchu.

- vysoce účinná akustická izolace Inventin®
- bez snížení objemu průtoku vzduchu v důsledku akustické ochrany
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