
SES SÖNÜMLEYİCİ SLC
Splitter Type Sound Attenuator

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Havalandırma sistemlerinde ses yutumu için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
AVM ve endüstriyel tesis gibi mahallerde kullanılır.
100-200-300 gibi farklı kaset kalınlıklarında imal edilebilir. 
Kasetlerde ses yutumunu artırmak için yarısı cam tülü kaplı, 
yarısı perfore kaplı olarak imal edilir.
Kaset içerisi cam tülü kaplı taş yünü ile doldurulur.
İsteğe göre parçalı imalat yapılabilir.
Kasa ve kasetler galvaniz sacdan imal edilmiştir.
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Seçim yapabilmek için gerekli bilgiler sağlandığında ebatlar belirlenir.
In order to determine and choose of attenuator, the following information is needed.

- Mevcut gürültü seviyesi/ Noise level of equipment with respect to octave bands.
- İstenilen ses yutumu/ Noise reduction level needed for each octave band.
- Yutum istenilen hat üzerindeki debi miktarı./ Air flow rate.
- Müsade edilen maksimum basınç kaybı/ Pressure loss.
- Mevcut kanal ebadı/ Duct dimensions. 

Suitable for air conditioning and ventilation systems,
For supply and extract air systems,
Can be installed in any position,
Three different size of splitter is possible according to the real 
absorption requirements,
Up to air speeds of 20 m/s, internal pressure up to 
1000 Pa maximum,
For higher speeds up to 30 m/s, and higher pressures up to 
2500 Pa are optional,
Material: galvanised sheet steel
Absorption material: glass fibre lining (mineral wool).
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K : Kaset kalınlığı/ Splitter width (mm).
N : Hava geçiş boşluğu/ Air gap width (mm).


