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RS 40
Panel RS40 Uvedené protihlukové panely jsou určeny do vnitřního i vnějšího prostředí pro
Výrobu protihlukových kabin, plotů, tlumičů hluku,obložení výrobních hal, vzduchotechnických
jednotek,odhlučnění vjezdů a výjezdů tunelů atd.
Maximální délka panelů: 3 000 mm
Šíře 390 mm, tl. 40 mm.
Je vyroben z pozinkovaného plechu a podle přání zákazníka opatřen povrchovou úpravou .
Vnitřek panelu je vyplněn speciální minerální vlnou v obalu proti znečištění o síle 40 mm.
Hmotnost panelu 23,7 kg/panel
Akustické vlastnosti panelů jsou dle normy ČSN EN 1793-2:1999, ČSN EN 1793- 1:1999
Hodnoty akustické izolace - nepropustnost DLR = 22dB, kategorie B3 Rw = 32 dB
Hodnoty pohlcení hluku –DLα = 9 dB, kategorie A3
Matematický úbytek hluku (dB)
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Schéma spojení panelů RS 40

RS 80 a RS 80/2
Uvedené protihlukové panely jsou určeny do vnitřního i vnějšího prostředí pro výrobu protihlukových
kabin, plotů, tlumičů hluku,obložení výrobních hal, vzduchotechnických jednotek,odhlučnění vjezdů
a výjezdů tunelů atd.
Maximální délka panelů: 3 000 mm
šíře 392 mm, tl. 80 mm.
Je vyroben z pozinkovaného plechu a podle přání zákazníka opatřen povrchovou úpravou . Vnitřek
panelu je vyplněn dvojitou speciální minerální vlnou v obalu proti znečištění o síle 80 mm. Vzhledem
ke způsobu sestavení vrstev je deska zvukově pohltivá – vzduchově izolační.
Panely RS80montují k sobě na sraz přes natažený tmel LD702
Hmotnost panelu 29,3 kg/panel
Akustické vlastnosti panelů jsou dle normy ČSN EN 1793-2:1999, ČSN EN 1793 - 1:1999
Hodnoty akustické izolace - nepropustnost DLR = 26dB,kategorie B3 Rw=36 dB
Hodnoty pohlcení hluku αw= 1,00 – DLα = 16dB, kategorie A4
RS 80/2 jsou oboustranně pohltivé protihlukové panely

RS 40G10
Panel RS40G10 - šíře 390 mm, tl. 52 mm, je vyroben z pozinkovaného plechu a podle přání
zákazníka opatřen povrchovou úpravou . Vnitřek panelu je vyplněn speciální minerální vlnou v obalu
proti znečištění o síle 40 mm + antivibrační pryžová nehořlavá rohož tl. 10mm. Vzhledem ke způsobu
sestavení vrstev je deska zvukově pohltivá – vzduchově izolační.
Maximální délka panelů: 3 000 mm
Neprůzvučnost RW – 35 dB; pohltivost 9 dB
Hmotnost panelu - 30,2kg.
Matematický úbytek hluku (dB)
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RS 80G20
Panel RS80G20 - šíře 392 mm, tl. 102 mm, je vyroben z pozinkovaného plechu a podle přání
zákazníka opatřen povrchovou úpravou. Vnitřek panelu je vyplněn dvojitou speciální minerální vlnou
v obalu proti znečištění o síle 80 mm. + antivibrační pryžová nehořlavá rohož tl 20mm. Vzhledem ke
způsobu sestavení vrstev je deska zvukově pohltivá – vzduchově izolační. Hmotnost 1 panelu 43,3kg.
Uvedené protihlukové panely jsou určeny do vnitřního i vnějšího prostředí pro výrobu protihlukových
kabin, plotů, tlumičů hluku, obložení výrobních hal, vzduchotechnických jednotek, odhlučnění vjezdů
a výjezdů tunelů atd.
Panely RS80G20 se montují k sobě na sraz přes natažený tmel LD702
Maximální délka panelů: 3 000 mm
Neprůzvučnost RW – 41 dB; pohltivost 15dB

RS 80G20/20
Panel RS80G20/20 - šíře 392 mm, tl. 122 mm, je vyroben z pozinkovaného plechu a podle přání
zákazníka opatřen povrchovou úpravou. Vnitřek panelu je vyplněn dvojitou speciální minerální vlnou
v obalu proti znečištění o síle 80 mm. + antivibrační pryžová nehořlavá rohož tl 2x20mm. Vzhledem
ke způsobu sestavení vrstev je deska zvukově pohltivá – vzduchově izolační. Hmotnost panelu 60,8kg.
Neprůzvučnost RW – 39dB

TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKCE
1. Rozměry podle zadaných požadavků standard bez lakování
2. Samonosná konstrukce je vytvořena z ocelových profilů a na přání zákazníka ošetřena nátěrem
tekuté barvy ve stupnici RAL podle následujícího postupu:
· Očištění rozpouštědlem
· Základní nátěr ( 40mikronů)
Vrchní lak ( 60mikronů)
Panely jsou vyrobeny z pozinkovaného děrovaného plechu - tato strana je obrácena směrem ke
zdroji hluku a z pozinkovaného plného plechu, který je na straně obrácené směrem ven od zdroje
hluku.
Prostor mezi oběma plechy je vyplněn minerální vatou s vysokou hustotou doplněnou textilií,
která brání úniku znečišťujících látek děrovaným plechem (vylétávání minerálních vláken)
U panelů řady RS-G je vložena protihluková membrána pro zvýšení neprůzvučnosti
nízkofrekvenčních tónů.

S ohledem na vlastní hmotnost a profil se panely řady RS montují ve svislé poloze. Nastavení do
výšky nad 3m je proveden profilem H. Stěna poté musí být zavětrována ocelovou konstrukcí dle
statického výpočtu. Maximální výška pro montáž panelů je 12metrů.
Použitý materiál je nehořlavý a netlející.
Vlastnosti panelu RS naší výroby:
Veškerý materiál je nehořlavý ( pozinkovaný plech, minerální vlna).
Přednosti naší protihlukové výplně:
Vynikající vlastnost pohlcovat hluk
Nehořlavost a požární odolnost
Vysoká teplota tání vláken
Vysoká účinnost jako tepelná izolace
Vodoodpudivost
Paropropustnost
Mechanická odolnost a přirozená pružnost
Životnost a vlastnosti panelů je 30 roků ve smyslu norem podle TP104 vydané MD-OI č.j.466/O8910-IPK/1
Používá se pro průmyslové izolace vystavené působením chemikálií a agresivnímu prostředí.
Ochrana před množením plísní a mikroorganismů.
POZNÁMKY:
Je naší péči zhodnotit nutnost a doporučit vytvoření příslušných technologických prostupů
v odhlučněných prostorách – kabinách a krytech pro výměnu vzduchu, které jsou taktéž vhodným
způsobem odhlučněny pomocí protihlukových tlumičů či polozástěn.
V případě Vašeho zájmu o zhotovení zakázky, je třeba detailní měření a bližší seznámení se se
zdrojem hluku.
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