specyfikacja techniczna
CELLO® TŁUMIKI RUROWE RSD

TŁUMIKI RUROWE

Osłona atmosferyczna dla
g
montażu p
poziomego

Osłona atmosferyczna dla
montażu pionowego

opis produktu

Wyloty powietrza w systemach wentylacyjnych powodują często przeszkadzający hałas. Dzięki
rurowemu tłumikowi dźwięku Cello® rsd można temu zaradzić w najprostszy sposób. Pasujący do
standardowych systemów wentylacyjnych Cello® rsd zapewnia znacznie cichsze otoczenie.

zastosowania

Izolacja akustyczna systemów wentylacyjnych w przewodach doprowadzających i odprowadzających
powietrze, w budynkach i zakładach przemysłowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
odporność ogniowa materiału
pochłaniającego

►spełnia fmvss 302, din 75200
►iso 3795, stopień palności < 100 mm/min

zmierzona strata ciśnienia

rsd 400-40f: 0,48 mbar
przy prędkości przepływu 20 m/s (2.250 m³/h)

waga

2,1 kg

TŁUMIENIE WTRĄCENIA
izolacja akustyczna w db

22,0
20,0

TŁUMIKI RUROWE

18,0
16,0
14,0
12,0

zalety

►Forma skrzydeł dla optymalnego przepływu
►W przeciwieństwie do standardowych rurowych tłumików
dźwięku bardzo dobre wartości absorpcyjne w górnym
zakresie częstotliwości
►Proste rozwiązanie montażowe dla standardowych
średnic rur (nd 200/180/160/150/125)
►Na życzenie klienta możliwe są indywidualne kształty
►Przerwanie bezpośredniej emisji dźwięku
►Mniejsza prędkość końcowa ze względu na większą
powierzchnię przepustu
►Możliwość montażu pionowego i poziomego
►Mniejszy przeciąg w pomieszczeniach
►Możliwość montażu bez konstrukcji podpierającej

opcje

rsd 400-40f: Ø 400 mm z 40 skrzydłami absorbera

wyposażenie

Ochrona przed owadami / małymi zwierzętami, osłony
chroniące przed wpływem czynników atmosferycznych

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

częstotliwości/hz

40 F

Standardowy rurowy tłumik dźwięku
DN200, długość 500mm
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CELLO® TŁUMIK RUROWY RSD
wymiary [mm] dla nd 200

Z OSŁONĄ ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Z OSŁONĄ ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- POZIOMĄ

- PIONOWĄ

BEZ OSŁONY ODPORNEJ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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