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Technische Fiche 

Geluidsdempers 

Geluidsdempers op maat 
 

Clima Construct maakt voor u in eigen 
atelier geluiddempers op maat. De om- 
kasting is standaard vervaardigd uit 
send- zimir gegalvaniseerde staalplaat. 
Binnen- in wordt minerale wol 
aangebracht. 

 

Opbouw 
De omkasting wordt standaard vervaardigd uit sendzimir gegalvaniseerde staalplaat. De coulissen be-
staan uit een gegalvaniseerd kader waarin minerale wol is aangebracht. Deze minerale wol, waarmee 
een hoge akoestische absorptie over een breed frequentiegebied wordt verkregen, is kiem- en rotvrij, 
alsook on, brandbaar volgens NEN 6064, klasse 1. Voornoemd absorptiemateriaal is afgedekt met een 
zwart, akoestisch transparant, kunststofvlies als antierosielaag.  

 

De standaard dikte van het coulisse is 200 mm (andere maten bv 100, 150 en 300 mm op aanvraag). 
 

De dempers worden uitgevoerd met 20 of 30mm kaderflenzen die op de hoeken voorzien zijn van een gat-
boutmaat M8.  
Op verzoek kunnen de dempers geleverd worden met afwijkende flenzen of zonder flenzen. 

 

Selectie 
Een demper wordt geselecteerd aan de hand van: 
• volumestroom 
• het door de demper opgewekte stromingsgeluid 
• de toelaatbare stromingsweerstand over de demper 
• de vereiste dempingswaarde per octaafband 
Absorptiecoulissen hebben hun hoogste dempingswaarden in het gebied van 500 tot 4000 Hz. 

 
Wanneer een hogere demping vereist is in de octaafbanden 125 en 250 Hz kunnen de coulissen additi-
oneel aan de buitenzijde voorzien worden van resonantiepanelen en wel over de helft van de coulisse. 
Door toepassing van deze gecombineerde absorptie-resonantiecoulissen kan de vereiste dempingska-
rakteristiek met een kortere demper worden verkregen. 

 



 
 

 

2 
 

              Clima Construct - Herentalsebaan 444 2160 Wommelgem - tel: 03/354.00.63  

                sales@climaconstruct.be    www.climaconstruct.be     
 

2 

 
 Maximale luchtsnelheden 
 

De standaardcoulissen zijn geschikt voor stromingssnelheden tussen de coulissen van 
15 m/s. Bij hogere stromingssnelheden of te verwachten sterke turbulentie tussen de 
coulissen wordt de minerale wol afge- dekt met geperforeerde plaat. In deze 
uitvoering zijn de coulissen geschikt voor snelheden tot 20 m/s. 

 
Er dient rekening gehouden te worden met het in de demper 
opgewekte stromingsgeluid. Dit geluidsniveau dient minimaal 
10 dB lager te zijn dan het achter de demper gewenste 
geluidsniveau. 

 
In nevenstaande grafiek is het geluidsniveau in dB(A) na de 
demper weergegeven als functie van de stromingssnelheid 
tussen de coulissen. 

Met behulp van de volgende correctietabel kan het bijbehorende frequentiespectrum 
worden benaderd. Het geluidniveau per oktaafband middenfrequentie wordt 
gevonden door de dB(A)-waarde uit de grafiek te corrigeren met de waarden uit 
onderstaande tabel. Met het op deze wijze gevonden frequentiespectrum worden de in 
de praktijk te meten waarden redelijk benaderd. 
Afwijkingen van 4 dB kunnen voorkomen aangezien de samenstelling van het 
medium van invloed is op het niveau van het opgewekte geluid. 

 

 

Kenmerk liner 
 Paroc Invent 60 G9/N1—25mm dik  
 stijve rotswolplaat eenzijdig bekleed met een versterkt zwart glasvlies. 
•     Vochtgedrag: niet hygroscopisch, niet capillair, vocht weerstandsgetal: μ ≈ 1,2 
•     hoge akoestische absorptie 
•     licht in gewicht, vormvast maar toch flexibel 
•     hoge luchtsnelheden mogelijk door speciale bekleding van zwart glasvlies 
•     brandveilig: klasse 1 volgens NEN 6065 
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Technische gegevens 

• Maximale toepassingstemperatuur 125°C (continue). 
 Warmtegeleidingscoëfficiënt λ [W/(m.K)] bij verschillende gemiddelde temperaturen in °C. 

 
Brandveiligheid

 
• Voldoet aan NEN 6065, klasse 1. 

 

Akoestisch eigenschappen 
• De geluidabsorptiecoëfficiënten (αs) gemeten volgens NEN-ISO 354: 
• Specifieke luchtstroomweerstand: ca. 13 kPa.s/m² 

 
Lawaaibeheersing: door de uitstekende geluidabsorptie zal toepassing van Cleantec leiden tot een signifi- 
cante vermindering van het geluidsniveau in luchtkanalen. 

 

 
 

Drukverlies 
Het drukverlies over een demper wordt hoofdzakelijk bepaald door de spleetbreedte S tussen de coulis-
sen, de stromingssnelheid tussen de coulissen en de wijze waarop de demper is ingebouwd. 
Het drukverlies kan worden verminderd door het aanbrengen van aan- en afstroomneuzen op de coulissen. 

 

 
 
 

 Frequen-
tie(hZ) 

     

Dikte in mm 125 250 500 1000 2000 4000 

25 0,18 0,34 0,63 0,89 0,96 1,20 

50 0,32 0,70 1,09 1,07 0,99 1,25 

100 0,84 1,25 1,21 1,04 1,00 1,29 
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Coulissendemper - standaarduitvoering 
 

Toepassing 
• Demping van geluid dat zich in een stromend medium voortplant 
• Montage als aanzuigdemper, kanaaldemper of uitlaatdemper. 
• Maximale snelheid tussen de coulissen: 15 m/sec. 

 

Opbouw Opties 
• Demperhuis en coulissenkader uit sendzimir verzinkt staal of RVS of aluminium. 
• Oppervlak coulissen : Cleantec plaat 25 mm 
• Inwendige coulisse minerale wol 
• Flenzen : kader 20 of 30 mm 

 

 
 

 



 
 

 

5 
 

               Clima Construct - Herentalsebaan 444 2160 Wommelgem - tel: 03/354.00.63 - 

                 sales@climaconstruct.be   www.climaconstruct.be  

5 

 
 

 

Geluiddemper—Couilissedikte 100 mm 
 
Dempingswaarden in dB per oktaafband middenfrequentie 
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 Geluiddemper—Couilissedikte 200 mm 

 
Dempingswaarden in dB per oktaafband middenfrequentie 


