Den nye generasjon lydabsorbenter
DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma- og allergifremkallende fibere. Våre produkter reduserer etterklang
og støy helt uten bruk av fiber. DeAmp tilbyr den eneste rimelige løsningen for et sunnere innemiljø, høy akustisk kvalitet
og elegant design.

Unik patentert teknologi
Teknologien bak våre absorbenter er utviklet gjennom
10 års forskning ved SINTEF og NTNU. Vår teknologi er
basert på å utnytte effekten ved Helmholtz resonatorprinsipp i kombinasjon med mikrospalter i perforerte
panelelementer. Når lydbølger treffer paneloverflaten vil
det dannes et overtrykk på forsiden av absorbentene. For
å utjevne trykkforskjellen, tvinges lydbølgene igjennom
mikrospaltene og lyden konverteres til termisk energi på
grunn av friksjon med spaltekanten. Konstruksjonsprinspippet muliggjør at produktenes akustiske egenskaper
kan tilpasses problemområdet. Basiskonfigurasjonen gir
høy absorpsjon i det utsatte frekvensområdet for naturlig
tale. Teknologien er patentert internasjonalt av DeAmp.

Høy lysrefleksjon
De mikroperforerte spaltene skjæres med laser og er
mindre enn 0,2mm brede. De er derfor knapt synlige ved
normal avstand fra absorbentene. Perforeringen dekker
under 1% av panelene og de reflekter dermed lyset
tilsvarende en uperforert overflate. DeAmps absorbenter
kan som nevnt også leveres i transparent utførelse og
samlet gir dette gode muligheter for å utnytte dagslyset
uten at det går ut over de akustiske forholdene i
bygningen.

Fantastiske estetiske egenskaper
Lydabsorpsjon basert på mikroperforering muliggjør helt
nye bruksområder med rene overflater i elegant utførelse
og fleksibilitet innen valg av materiale og overflatebehandling. Våre absorbenter kan leveres i et bredt fargespekter,
de kan elokseres, graveres eller trykkes på. Siden de er helt
fiberfrie, kan de også leveres i transparent eller gjennomskinnelig utførelse. Panelene kan monteres i tradisjonelt
opphengsystem for himling, direkte på vegg, foran
vinduer eller som panelelementer i kontormøbelsystemer
eller frittstående skillevegger.

Energieffektivitet
Utnyttelse av termisk masse i aktive eller passive
kjølesystemer kan drastisk redusere energibehovet
til temperaturregulering. Imidlertid vil tradisjonelle
mineralbaserte absorbenter være varmeisolerende og
dermed vanskelig kunne kombineres med denne type
løsninger uten å øke energiforbruket for kjølesystemet
vesentlig. Uavhengige vitenskapelige tester viser at
denne økningen kan reduseres med 50% ved å bruke
DeAmps aluminiumshimling i kontakt med betongflaten
fremfor absorbenter basert på mineralfiber.

Et trygt og miljøvennlig alternativ
Fiberfrie lydabsorbenter ivaretar innemiljøet og gir en
trygg og sunn hverdag uten utslipp av støvpartikler.
Spesielt barn og mennesker med åndedrettsbesvær kan
bli sterkt plaget av fiberpartikler i inneluften. DeAmps nye
generasjon lydabsorbenter har høy fuktbestandighet, de
er enkle å rengjøre og tåler kontakt med vann eller annen
væske. Den robuste konstruksjonen gir produktene svært
lang levetid. Et sunt innemiljø reduserer sykefraværet, øker
produktiviteten og reduserer kostnader til vedlikehold og
rengjøring.

Beviste akustiske egenskaper
Sammenlignet med de beste fiberabsorbentene på
markedet, har produkter basert på mikroperforering noe
lavere absorpsjon i høyere frekvensområder. Lydbølger
i dette området absorberes imidlertid av møblene,
innredningen og menneskene i et rom. Derfor er det
mulig å oppnå ypperlige akustiske forhold på grunn
av produktenes høye absorpsjon i det øvrige frekvensspekteret. Uavhengige vitenskapelige målinger fra våre
fullførte referanseprosjekter viser at etterklangstiden
ligger vesentlig under de anbefalte øvre grensene for
hele frekvensområdet.

Støvmengden fra porøse materialer kan skape livsfarlige
situasjoner ved brann. Støvet kan være lett antennelig
og spredningen ved brann reduserer sikten og skaper
pustebesvær. DeAmps metallprodukter er laget i 100%
rent aluminium eller stål og demper lyd uten bruk av
fibermembran eller porøst dempningsmaterialet.



Akr ylprodukter

Meget lang levetid
Høy akustisk ytelse i taleområdet
Bredt fargevalg og mulighet for trykking
Lydabsorpsjon uten bruk av fiber eller porøse materialer
Fleksibilitet i forhold til panelenes absorpsjonsegenskaper og utforming
Høy fuktbestandighet og enkel rengjøring, tåler kontakt med vann og annen væske

Panelabsorbent
DeAmp panelabsorbent passer perfekt i lokaler med utstrakt bruk av glass, betong og andre harde overflater. Panelene kan monteres
direkte på vegg eller foran vinduer, bilder eller lyskilder. Det er også mulig å trykke bilder, firmalogoer eller liknende direkte på
absorbentene. Spesielt god akustisk effekt oppnåes med våre hjørneabsorbenter som kan monteres mot tak eller vegg.

Produktspesifikasjoner

Størrelse

standard 600 x 600 mm
andre størrelser tilgjengelig på bestilling

Maksimal størrelse
Materialtykkelse

2000 x 3000 mm
fra 4 mm til 15 mm

Installasjon og oppheng
DeAmp panelabsorbenter kan monteres med
standard monteringsbraketter, avstandstykker eller i wiresystemer. Produktene
kan også tilpasses spesielle løsninger for
montasje foran lyskilder eller vindusflater.
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Fargevalg

DeAmps akrylprodukter kan leveres i et bredt fargespekter. Absorbentene kan også leveres i frostet eller transparent utførelse, samt
med inngravering eller med trykk. Våre akrylprodukter har fremragende UV-bestandighet.

Tekniske data

Gjenvinnbarhet
støpt akryl (PMMA) 1)

Materiale
Materialtykkelse

fra 4 mm til 15 mm

Størrelse

DeAmps akrylprodukter er miljøvennlige og
100% resirkulerbare.

tilpasses produkt og bestilling

Farge

valgfri farge, transparent eller gjennomskinnelig

Absorpsjonsfaktor

NRC 0.45 til 0.55
UK, BS 476 Part 7 - Class 3
DIN 4102 - B2 1)
NFP 92-507 - M4

Brannklassifisering

1) kan også leveres i PETG med brannklassifisering

UL94 - HB
ISO 11925-2 - E

B1 (DIN 4102) / class 1Y (UK, BS 476 Part 7)

Akustiske egenskaper
Absorpsjonskoeffisienten kan justeres til å dekke ulike frekvensområder.
Utforing, H (mm):
Lag 1: 110 mm
Lag 2: 130 mm

2)

Denne figuren viser målt absorpsjonskoeffisient for våre akustiske paneler
montert i to lag, 110 mm og 135 mm fra en
reflekterende overflate.

Utforing, H (mm):
197 mm
97 mm
54 mm

2)
2)
2)

Denne figuren viser målt absorpsjonskoeffisient for våre akustiske paneler i et
enkelt lag, montert 197, 97 eller 54 mm fra
en reflekterende overflate.
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2) Målte resultater fra SINTEF/NTNUs akustikklaborato-

rium. Alle tester er utført av SINTEF IKT i henhold til ISO
354 og ISO 11654.

