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Geluiddemper
ONZE OPLOSSINGEN

Het gebruik van ventilatoren, zowel axiaal als centrifugaal, leidt tot geluidsontwikkeling enerzijds rond de structuur en anderzijds in de 
ventilatiekanalen of in de onmiddellijke nabijheid. 
 
ALMECO staat u bij in uw projecten om technische oplossingen te bieden voor geluidsisolatie. 
 
De akoestische energie die door de ventilatoren wordt gegenereerd, wordt hoofdzakelijk verspreid aan hun aanzuig- en uitlaatzijde. Het 
is dus belangrijk om een doeltreffende oplossing te voorzien om de verspreiding ervan te beperken. 
 
De integratie van geluiddempers tussen de geluidsbron (ventilator) en de personen in de nabijheid, maakt het mogelijk het 
waargenomen geluidsniveau te controleren of de voor de omgeving vereiste niveaus te respecteren. 
 
Op basis van technische elementen, zoals beschikbare drukverliezen, debiet, geluidsspectrum van de apparatuur, berekent, optimali-
seert en definieert ons team ventilatiegeluiddempers. 
 
De geluiddempers maken hoofdzakelijk gebruik van de capaciteiten van bepaalde materialen om akoestische energie te absorberen.

RONDE GELUIDDEMPER

RECHTHOEKIGE GELUIDDEMPER

• De ronde geluiddempers bestaan uit een stalen omhulsel met een geperforeerde plaat aan de binnenzijde. De geperforeerde plaat 
zorgt voor de nodige open ruimte voor geluidsabsorptie en beschermt tegelijkertijd doeltreffend het geïntegreerde akoestische 
complex. 

• In sommige gevallen worden, om de akoestische efficiëntie van de geluiddempers te verbeteren, aan de binnenzijde “kernen” van 
dezelfde constructie geïntegreerd.  

• Afwerking: gegalvaniseerd staal, gelakt volgens specificatie, roestvrij staal, PVC.

• Rechthoekige geluiddempers bestaan uit akoestische panelen die in een kanaal zijn geïntegreerd. 

• De geluiddempers kunnen worden geleverd met alle aanpassings- of verbindingsstukken (steunvoeten, transformatie- en verbind-
ingsstukken, beschermingsroosters, enz.) 

• Afwerking: gegalvaniseerd staal, gelakt volgens specificatie, roestvrij staal, PVC.



PCA

info@pcawater.com
info@pcacontrol.com
info@pca-air.com

www.pcawater.com
www.pcacontrol.com
www.pca-air.com

ALMECO

info@almeco.be
www.almeco.eu

PCA Hoofdvestiging
PCA NV 
Wijngaardveld 10 
B-9300 Aalst
+32 (0)53 21.33.55

Almeco België (HQ)
ALMECO NV 
Royennestraat 51 
B-7700 Moeskroen
+32 (0)56 85.40.80

PCA Regionale vestiging
PCA NV 
Royennestraat 51 
B-7700 Moeskroen
+32 (0)56 55.00.90

Almeco Nederland
ALMECO NEDERLAND BV 
Postbus 32 
NL-5550 AA Valkenswaard
+31 (0)40 80.80.000

Almeco Frankrijk
ALMECO FRANCE SARL
Rue de Luxembourg 67 
FR-59777 Euralille
+33 (0)3 28.48.26.68

ONZE BUSINESS UNITS: 

• industriële ventilatoren
• koeltorens
• waterbehandeling
• luchtzuivering
• automatisatie


