
θήνερ Ανησωικού Θαλάμος 
 
 
 

Οη αλερσηθνί ζάιακνη αληηπξνζσπεύνπλ ηηο πην πξνεγκέλεο ηερληθέο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή. 
 
 

 
EW ππόηςπο ανησωικήρ ζθήναρ 

Τν πξόηππν EW αλερσηθήο ζθήλαο είλαη ε θιαζζηθή ζρεδίαζε κε βάζε ηελ 
γεσκεηξία ηνπ Beranek.  Οη ζθήλεο απηέο ελζσκαηώλνπλ ηα πην πξόζθαηα 
πιηθά θαη ζρεδηαζκό κε κέγηζηε απόδνζε. 

 

 
EMW Διάηπηηερ μεηαλλικέρ ανησωικέρ ζθήνερ 

Η κεηαιιηθή ζθήλα αληηπξνζσπεύεη ηελ εθηέιεζε ηνπ θιαζηθνύ ζρεδηαζκνύ κε 
δηάηξεην κεηαιιηθό θάιπκκα.  Χξεζηκνπνηώληαο πςειή δηαθάλεηα 22 ga. 
δηάηξεην ράιπβα ή αινπκίλην, ην κεηαιιηθό θάιπκκα είλαη νπζηαζηηθά 
αθνπζηηθή δηαθάλεηα. 

 

 
ηοισείο Ε αποππόθηζηρ ανησωικών ζθηνών 

Αμηνπνηώληαο ηε κνλαδηθή γεσκεηξία ηνπ ζηνηρείνπ Ε, πξνζθέξεη κηα λέα 
δηάζηαζε ζην εζσηεξηθό ηεο αίζνπζαο.  Τν ζηνηρείν Ε είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
από πνιιαπιέο παξάιιειεο επηθάλεηεο κε θσληθνύο θπιίλδξνπο θαη 
δεκηνπξγνύλ ερνκνλσηηθή ζπζηνηρία. 

 

 
 
Ησομονωηικά αθπολέξ ανησωικών ζθηνών 

Τα ερνκνλσηηθά αθξνιέμ, (από πνιπνπξεζάλε θαη κειακίλε) πξνζθέξνπλ 
απνδεθηά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε πνιιέο εθαξκνγέο. 

 

 
Πανέλα Λαμαπίναρ / θήνερ 

Τα παλέια δηπιήο ιακαξίλαο γηα αθνπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη επελδπκέλα 
κε εμαηξεηηθά πςειήο απόδνζεο αθνπζηηθά παλέια γηα λα απνθέξνπλ 
ηθαλνπνηεηηθέο εθπνκπέο ζνξύβνπ. 

 

 
 

  



 

Φοπηηοί Ανησωικοί θάλαμοι 

 

Οη θνξεηό αλερσηθνί ζάιακνη παξέρνπλ ην απαξαίηεην 
πεξηβάιινλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο επξείαο πνηθηιίαο 
αθνπζηηθώλ κειεηώλ γηα ηε βειηίσζε επηδόζεσλ ηνπ 
πξντόληνο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ εμαξηεκάησλ 
θαη ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ κε 
ρακειόηεξν ζόξπβν εμόδνπ. 

 

Οη αθνπζηηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ: 
 
* Ρύθμιζη ηων μικποθώνων 
* Ελεύθεπο πεδίο δοκιμήρ ανηαπόκπιζηρ ηων ησείων 
* Καθοπιζμόρ ηων σαπακηηπιζηικών ακοήρ 

 
 
Απηά ηα πςειήο απόδνζεο επηκειεηήξηα δηαηίζεληαη ζε 
δηάθνξα κεγέζε, κε ρακειή ζπρλόηεηα cuttoffs από 150 Hz. 
Είλαη κία ζεηξά από ηππνπνηεκέλα κνληέια πνπ 
πξνζθέξνληαη κε δηάθνξνπο δηαζέζηκνπο πξναηξεηηθνύο 
εμνπιηζκνύο. 

 

 

Εξαιπεηική ακοςζηική απόδοζη 
Καζηζηά καθξνπξόζεζκα επίπεδα 
ερναπνξξόθεζεο κεηαμύ 99% θαη 100% 
κέζα ζην ζάιακν. 

 

 

 
Εύκολη εγκαηάζηαζη 
Τα κνληέια είλαη έηνηκα γηα ηα ηκήκαηα ηα 
νπνία είλαη επελδπκέλα θαη εμνπιηζκέλα.  
Απηά ηα ζεκεία απαηηνύλ κόλν βίδσκα 
γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε θαη 
ρξήζε.  Μπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ 
γξήγνξα θαη αζθαιή ζε θάζε πεξηνρή 
όπνπ ρξεηάδνληαη. 

Οικονομικοί 
Οη ζάιακνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα 
καθξνρξόληα ιεηηνπξγία θαη γηα 
αθνπζηηθή αθεξαηόηεηα πνπ δηαηεξείηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ. 

Εςελιξία 
Η πξόβιεςε γηα εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο 
ζπλδέζεηο γίλεηαη πάληνηε. 

 

Χαπακηηπιζηικά 



 

 

Ενιαίορ ηοίσορ δωμαηίος 

  

 

Διπλά πανέλα ηοίσος δωμαηίος 

  

  

 

 

 

                         


