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Зниження шуму, менше будівельного шуму
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NCB 2.0

Шумоізолююча сітка
Компанія Heras Mobile Fencing & Security представила нову шумоізоляційну сітку на території Європи ще у 2015 році.
Даний продукт вже зарекомендував себе у Великобританії. Шумоізоляційна сітка була першим тимчасовим бар'єром
захисту від шуму для будівельної галузі.
2019 – час для шумоізоляційної сітки 2.0
Чотири роки досвіду у використанні шумоізоляційної сітки дали
необхідні позитивні результати. Але й також виявилися деякі недоліки у
використанні даної сітки. Саме тому була представлена нова версія
шумоізоляційної сітки з урахуванням усіх переваг даного продукту:
максимальне зменшення шуму, більш практичне використання, а також
максимальний термін використання. В даному каталозі Ви зможете
ознайомитися з нашим новим продуктом – шумоізоляційною сіткою 2.0.

Стара проти нової:

Компанія Heras Mobile Fencing & Security розширює свій асортимент
засобів шумозахисту за допомогою шумозахисної сітки 2.0. "Старі"
моделі шумозахисної сітки залишаються доступними за запитом.

NCB 2.0
Максимальне поглинання шуму (при 5000 Гц)

32,8 дБ

Зниження рівня шуму за нормами BS EN ISO 717-1: 2013 RW 23 дБ
Розміри

1.2 м x 2.0 м

Вага (розмір повного огородження)

8 кг

NCB 2.0

Зниження рівня шуму до 32,8 дБ
Heras Noise Control Barrier 2 пропонує ще більше зниження шуму. Нові матеріали, що використовуються у
шумових сітках дозволяють зменшити рівень шуму до 32,8 дБ. Це – суттєве вдосконалення.
Noise Control Barrier 2.0

Новий розмір
Noise Control Barrier 2.0 має новий розмір 1,2х2,0 м. На конструкцію для
1 мобільного огородження необхіно 3 полотна сітки. Перевари нового
розміру полягає в практичному використанні та застосуванні даного
продукту. Heras Noise Control Barrier 2.0 може монтувати всього одна
людина. Також однією з переваг є малий об’єм, що займає полотно під
час зберігання та транспортування.

Новий матеріал
Heras Noise Control 2.0 виробляється з нового звуковідбиваючого
матеріалу. Це – основна перевага. Також, матеріал невибагливий та менш
приcтосований до вандалізму. До того ж, нові шумові бар’єри мають
довгий термін придатності. Перша версія Noise Control Barriers
складалась з м’якої, відкритої структури та високим ступенем
поглинання шуму. Нова 2.0 версія виготовляється не з одним шаром
покриття. Додатково вона має брудовідштовхуючий ефект, вона
невибаглива та менше придатна до вандалізму.

•
•
•
•
•
•
•

Вища редукція, та ж сама ціна
Довгий термін придатності
Захист від вандалізму
Практичність під час зберігання та
транспортування
Не абсорбує воду та бруд
Невибаглива, не потребує
додаткового догляду
Вогнестійка
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www.heras-mobile.com

* Technical specifications may vary up to 10%

