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Rektangulär rak ljuddämpare DLD

l indab | akustiska lösningar

Beskrivning
DLD har konventionell utformning med bredd- och höjdmått 
som ej överskrider aktuella anslutningsmått. Ljuddämparen 
kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensio-
ner. 

Konstruktion
DLD har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet 
och minskad risk för egensvängningar.
DLD är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer 
som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, 
låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk 
klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för tem-
peraturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och 
mikroorganismer enligt BBR.

DLD uppfyller krav enligt täthetsklass C.
DLD levereras försedd med skarvprofil typ LS.

Verktyg för dimensionering och 
projektering
Programmet LindQST eller DIMsilencer rekommenderas för 
snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljud-
beräkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö 
med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk 
presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

Dimensioner

Om alternativa material önskas skall detta anges vid beställ-
ning, t.ex aluminiumzink (AZ185), rostfritt (1.4301) samt 
syrafast stål (1.4404).

Ljuddämparen kan även erhållas med följande tillbehör/
alternativ:
TRA = Oisolerad renslucka.
TRB = Lucka avsedd för utvändig isolering motsva-

rande EI 30.*
TRC = Lucka avsedd för utvändig isolering motsva-

rande EI 60.*
AIA = 50 mm brandskyddsisolering. Obs! a- och b- 

måtten ökar med 100 mm
AIB = 100 mm brandskyddsisolering. Obs! a- och b- 

måtten ökar med 200 mm
AIA+TRB = 50 mm brandskyddsisolering samt därför 

avsedd renslucka. Obs! a- och b- måtten ökar 
med 100 mm.

AIB+TRC = 100 mm brandskyddsisolering samt därför 
avsedd renslucka. Obs! a- och b- måtten ökar 
med 200 mm.

Luckornas dimension anpassas för rensning och inspektion 
av samtliga baffelmellanrum.

* Isoleringstjocklek specificeras vid beställning.
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DLD 800 × 600 650 1015 TRA
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