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پنل های آکوستیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
مقدمه

در محیـط کار و زندگـی، آالینده هایـی وجـود دارنـد کـه می تواننـد آسـایش، سـالمت و حتـی ایمنـی افراد را بـه خطـر بیندازند. ایـن آالینده هـا می توانند 
در هـوا، زمیـن و آب باشـند. آالینده هـا در دو نـوع فیزیکی و شـیمیایی هسـتند کـه از آلودگی صوتـی می توان به عنوان یکـی از آالینده  هـای فیزیکی یادکرد.

امـواج صوتـی جـزء الینفـک زندگی انسـان و سـایر جانداران اسـت اما همه امـواج صوتی مفید نیسـتند. امواجی که ناخواسـته، ناخوایند و قابلیت آسـیب رسـانی 
داشـته باشـند، نوفـه )Noise( نـام دارنـد. در اکثـر پروژه هـا طراحی آکوسـتیکی محیـط از نظر ایجاد آرامـش و آسـایش از اهمیت خاصی برخوردار می باشـد، 
چـرا کـه مواجهـه بـا آلودگـی صـدا می تواند عالوه بر ایجاد احسـاس عدم آسـایش، کارایـی ذهنی را نیز تحـت تاثیر قراردهـد. طراحی و تنظیـم صدای محیط 
بـا اسـتفاده از پنل هـای آکوسـتیک کی پـالس در سـاختارهای سـقف کاذب و دیوارهـای پوششـی امکان پذیـر می باشـد. سـوراخ های موجـود در ایـن پنل هـا 
باعـث بـه وجـود آمـدن خاصیـت جـذب صـوت در آنهـا می شـود. بـر همین اسـاس، میـزان انتشـار صـدا در محیط توسـط این نـوع پنل قابـل کنتـرل بوده و 

کیفیـت آکوسـتیکي محیـط افزایـش پیـدا مي کند و مکالمـه در محیـط قابل فهم تر مي شـود. 
عـالوه بـر جـذب بـاالي امـواج صوتـي و افزایـش قابلیـت آکوسـتیک در فضـا، این پنل ها بـا طرح هـاي متنـوع و قابلیـت رنگ آمیزی، ظاهـري زیبـا و متفاوت 

را در محیـط ایجـاد مي کند. 
اکنـون مي توانیـم بـا اسـتفاده از پنل هـاي آکوسـتیک کي پـالس، آلودگي هـاي صوتـي فضـاي کار و زندگـي را کاهـش داده و محیطي سـالم و زیبا بـراي خود 

و دیگـران فراهـم نماییم.
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پنل های آکوستیک

درصد سوراخ در صفحهنام پنل
mm )ابعاد پنل )اسمی

kg/m2 نوع لبهوزن
طولعرضضخامت

8/18Q 19/812/5118823769/30پنل آکوستیکUFF

12/20/35R 9/812/5120023769/40پنل آکوستیکUFF

12/20/66R 19/612/5118823768/40پنل آکوستیکUFF

 مشخصات پنل های آکوستیک

Alternating Circular 12/20/66RRandom PLUS 12/20/35RStandard Square 8/18Q

 UFF لبه
پنل های آکوستیک تولید شده با لبه UFF، در هر چهار سمت دارای لبه های پخ خورده می باشند. 
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پنل های آکوستیک

پنل های آکوستیک حاشیه دار

پنل هـای آکوسـتیک بـه طـور مـداوم به صـورت تمام پانـچ تولید می شـوند. امـا در خصـوص طرح هـای Q 8/18 و R 12/20/66 امـکان تولید ایـن پنل ها  
بـه صـورت حاشـیه دار بـا طرح های زیر وجـود دارد.

جهت اطالع از نوع و ابعاد مشخصات فنی محصول با واحد فروش شرکت کی پالس تماس حاصل فرمایید.

Type B8 – 8/18Q

Long: 4x 23 = 92 perforation rows
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پنل های آکوستیک

منظور از الیه عایق، عایق های پشم معدنی با ضخامت حداقل 50 میلی متر و چگالی حداقل 50kg/m3 می  باشد.

12/20/35 R

NRCwp

mm
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

650.450.45

2000.500.45 (L)

4000.450.45 (L)

650.500.45 (L)0.35 0.35 0.55 0.65 0.50    0.35

2000.500.45 (L)0.40 0.35 0.50 0.60 0.55 0.45

4000.500.45 (L)0.40 0.35 0.50 0.55 0.50 0.45

0.150.300.550.550.450.35

0.400.500.600.450.350.35

0.450.550.550.450.350.35

ضریب جذب در فرکانس هاى تک هنگامى

درصد سوراخ در سطح:
%9.8

صلـهنوع پنل فا
هوایـى
از سقف
اصلــى

12/20/66 R

650.550.60

2000.650.60 (L)

4000.650.65 (L)

650.700.70

2000.700.70

4000.700.70

0.55 0.60 0.80 0.60 0.30 0.10

0.60 0.50 0.65 0.80 0.65 0.45

0.60 0.55 0.65 0.65 0.70 0.60

0.65 0.60 0.85 0.80 0.55 0.30

0.65 0.60 0.75 0.80 0.70 0.55

0.65 0.60 0.80 0.70 0.70 0.60

درصد سوراخ در سطح:
%19.6

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
جذب صوت پنل های آکوستیک
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پنل های آکوستیک

NRCwp

mm
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

ضریب جذب در فرکانس هاى تک هنگامى فاصلهنوع پنل
هوایى

از سقف
اصلى

8/18 Q

درصد سوراخ در سطح:
%19.8

650.600.60

2000.650.65

4000.650.65 (L)

650.700.75

2000.700.75

4000.700.75

0.65 0.70 0.80 0.60 0.30 0.10

0.70 0.60 0.65 0.75 0.65 0.45

0.70 0.60 0.65 0.65 0.70 0.55

0.75 0.70 0.80 0.80 0.55 0.30

0.75 0.70 0.70 0.75 0.70 0.55

0.75 0.70 0.75 0.70 0.70 0.60

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

اجزای تکمیلی ساختار 

اتصـال  جهـت   SN  3/5  x 30 مخصـوص پیـچ 
پنل های آکوسـتیک به زیرسـازی اسـتفاده می شـود. 
بـه عنـوان جایگزین می تـوان از پیچ هـای TN نیز 

اسـتفاده نمـود.

بـرای درزگیــری پنل هـا بـا لبـه UFF از بتونـه 
درزگیــر مخصـوص بـدون نیـاز بـه نـوار درزگیر 

می شـود. اسـتفاده 

منظور از الیه عایق، عایق های پشم معدنی با ضخامت حداقل 50 میلی متر و چگالی حداقل 50kg/m3 می  باشد.

کالهـک لبـه دار)Cap( بـه منظور امـکان اتصال 
پنـل آکوسـتیک در محـل سـوراخ هـا  اسـتفاده 

شـود. می 
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پنل های آکوستیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جزيیات و جدول تعیین فواصل زيرسازی در سقف کاذب با پنل های آکوستیک

فاصله سازه هاى پنل خور

فاصله بین آویزها

اربر
ى ب

زه ها
ه سا

فاصل

فاصله سازه های 
mmباربر

 

  mm فاصله آویزها
kN/m2 رده وزنی سقف  

حداکثر فاصله 
سازه های

mmپنل خور
 ≥ 0/15 kN/m2≥ 0/3 kN/m2

5001200950

≤297

6001150900

7001100850

8001050800

9001000800

1000950750

1100900750

1200900

رده وزنى سقف

پنل آکوستیک

پنل آکوستیک

وزن پنل آکوستیک
kN/m2kg/m2

نکته فنی
  CD60/27 ،UFF بـا توجـه بـه محـل نصـب پیچ هـا از لبـه پنـل، نـوع پروفیـل زیرسـازی جهـت اجـرای پنل هـای آکوسـتیک بـا لبـه

می باشـد.
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پنل های آکوستیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
نحوه چیدمان پنل های آکوستیک

1- نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و بـه حاشـیه ها و 
نهایـت کنج هـا ختـم شـود. بدیـن منظور می بایسـت ابتـدا خط 
وسـط سـقف را بـا ابزار مناسـب مشـخص کـرده و ردیـف اول را 

طبق شـکل مقابـل اجـرا نمود.

2- پـس از اجـرای اولیـن ردیـف، عملیـات نصـب صفحـات از 
طرفیـن وسـط ترین پنـل اجـرا شـده در سـقف آغاز و به سـمت 

حاشـیه سـقف ادامـه می یابـد.

3- پـس از اجـرای ردیف هـای اول و دوم، هماننـد شـکل مقابـل 
عملیـات اجرا ادامـه یابد. 

در حیـن عملیـات نصـب پنل ها، به طـور منظم می بایسـت ظاهر 
کلـی سـقف و چیدمـان صفحـات، کنتـرل گردنـد به طوری که از 
هـم راسـتا بـودن طولـی و قطـری سـوراخ ها اطمینـان حاصـل 

شود.

 297 mm

وم
  د

ف
دی

ى ر
جرا

ا
فاصله سازه هاى پنل خور

پس از اجراى ردیف هاى اول و دوم

ردیف اول، آغاز نصب از وسط سقف

ف
سق

ط 
وس

وسط سقف

وم،
ف د

ردی
ى 

جرا
ا

ول
ف ا

ردی
ى 

جرا
ز ا

س ا
پ

1 2 3

9

6

7

8

13 16

14

15

12

11

10

4 5

ت قطرى
نصب پیچ جه

در وسط سوراخ ها

فاصله سازه هاى پنل خور
 

یم
ستق

ت م
جه

 

 جهت مستقیم

خط مرجــع

لبـه طولــى 1

لبـه عرضـى 2

1

2
نیـازی به کنتـرل پنل هـای Random Plus نکته

. نیست

گان)تفنگـی( مخصـوص بـا قابیلـت شـارژ با مالت 
درزگیری.

کاردک مخصـوص سـرکج بـه منظـور جمـع آوری 
بخشـی از مـالت اضافـی در محـل درزهـا.

کاردک سـوراخ دار بمنظور پوشـش بتونـه درزگیر 
در محـل پیـچ ها.

ابزارآالت مورد نیاز
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پنل های آکوستیک

مراحل نصب پنل های آکوستیک

نصـب پنل هـای آکوسـتیک از نظـر هـم راسـتایی 
سـوراخ هـای قطـری و طولـی کنتـرل گردد.

بـرای درزگیـری پنل ها، گان مخصـوص درزگیری 
را از بتونـه درزگیر مخصـوص پرکرده و کل فضای 
داخلـی درزهـا پـر شـوند. بـه گونـه ای کـه هوایی 

درون آنها وجود نداشـته باشـد.

پـس از اتمـام عملیـات درزگیـری، محـل پیچ هـا 
نیـز می بایسـت بـا بتونـه درزگیـر پوشـانده شـود. 
بهتـر اسـت بـرای ایـن کار از کاردک سـوراخدار 

اسـتفاده نمـود.

اتصـال پنل هـا بـا اسـتفاده از پیـچ مخصـوص  انجـام 
می شـود کـه فاصلـه مجـاز آنهـا از یکدیگر)مرکز به 
مرکـز( در سـقف حداکثـر 17 سـانتی متر و در دیوار 
حداکثـر 25 سـانتی متر اسـت. هنـگام پیـچ کردن، 
پنل به سـمت سـازه فشار داده شـود. نصب صفحات 
بایـد از یک کنج شـروع شـود و ابتـدا لبه های طولی 

و سـپس لبه هـای عرضی پیچ شـوند.

پـس از اجـرای پنل هـا، کلیـه درزهـا می بایسـت 
از گردوغبـار پـاک شـوند. اگـر میـزان گردوغبار در 
حیـن اجـرای پنل ها زیاد باشـد، می بایسـت قبل از 
درزگیـری، کلیـه درزهـا با پرایمر پوشـیده شـوند.

1

4

2

5

3

6

نکته مهم
 اسـتفاده از بتونه درزگیریFugenfuller برای درزگیری پنل های با لبه UFF مجاز نمی باشـد. 	�
 بـرای اطمینـان از عـدم نفـوذ رنـگ به سـوراخ هـا و تاثیر بـر عملکرد صوتی الیـه فیلیـس عملیـات رنگ آمیزی پنل های آکوسـتیک 	�

را توسـط غلتـک پوسـت بره پـرز کوتاه انجـام دهید.

قبـل از خشـک شـدن کامـل )پس از زمـان گیرش 
اولیـه(، بتونه درزگیـر اضافی بـا کاردک مخصوص 
از روی درزها برداشـته شـود و تقریبا 1 تا 2 میلیمتر 
از مـواد بـیرون زده در جـای خـود باقـی بـمانـد.

پس از سـفت شـدن کامـل بتونه درزگیـر، ترکیب 
اضافـی را بـه آرامـی و یکنواخت سـنباده زنید.
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پنل های آکوستیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جزيیات اجرای پنل های آکوستیک

در صورتی که نیاز به اجرای طرح حاشـیه پیرامون سـقف برای پنل های لبه UFF  باشـد، جزییات اجرایی زیر پیشـنهاد می گردد.

 CD60

100

TRIAS

250

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

رکاب (چنگک)

نوار طولى پنل

نوار چسب جداکننده
و بتونه درزگیر کناف

پنل آکوستیک

پیـچ پنـل
بتونه مخصوص درزگیر

عرض پنـل

قطعه اتصال کامل

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع
رکاب (چنگک)

 CD60 قطعه اتصال کامل

 CD60سازه باربر

نوار طولى پنل

عامل اتصال مناسب

سازه  محافظ لبه (اختیارى)

 CD60 سازه  پنل خور

 UD28 سازه

250

 CD60سازه پنل خور
TN پیچ

نوار طولى به ضخامت mm 9/5 یا بیشتر که توسط
بتونه درزگیر به پنل آکوستیکى متصل شده باشد.

نوارچسب جداکننده + بتونه درزگیر

250

عرض پنـل

9/5

100

اتصال به دیوار بنایی با حاشـیه سـاده هم راستا با پنل آکوستیکاتصال به دیوار بنایی با حاشـیه سـاده هم راستا با پنل آکوستیک

درز انقطاع اتصال به دیوار بنایی با حاشـیه پله ای

 CD60نوار پنلسازه پنل خور
(اتصال به وسیله بتونه درزگیر) پنل آکوستیک کلینیو

a25 a

a    20 mm

25
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پنل های آکوستیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
اتصال پنل آکوستیک با استفاده از کالهک لبه دار

جهـت اجرای پنل آکوسـتیک با کالهک لبـه دار، قطر 
سـوراخ محـل نصب با قطر کالهک بایسـتی یکسـان 
باشـد. کالهک لبه دار را در جای مناسب خود قرار دهید. 
)جهـت اتصـال لبه پنل هـا، ترجیحا نصـب کالهک از 

دومیـن ردیـف سـوراخ ها از لبه پنل انجـام پذیرد.(

جهـت اتصـال و محکـم کـردن کالهـک های لبـه دار
به زیرسـازی پروفیـل CD60 فقط از پیچ مخصوص 
اسـتفاده می شـود. از سفت کردن و فشـار بیش از حد

پیـچ ها خـودداری گردد، زیرا احتمـال کاهش مقاومت 
بیرون کشـیدگی پیچ ها )هرزگردی( وجود دارد.

از پیـچ گوشـتی هـای شـارژی بـا دور مناسـب که 
میـزان چرخـش آن قابـل تنظیـم اسـت اسـتفاده 
شـود. )سـرعت زیـاد ایـن پیـچ گوشـتی هـا باعـث 

شـکنندگی در لبـه پنـل مـی شـود.( 
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه 
و رشد کیفي محصوالت بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه 
فني در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار 
داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیرقابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي 
جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصوالت جهت کاربرد و هدفي مشخص 

تولید شده و هرگونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.
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