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IAS INDUSTRIAL ACOUSTIC SYSTEM
System przemysłowych zabezpieczeń akustycznych



Industrial Acoustic System to grupa produktów przeznaczona do ograniczania hałasu emitowanego 
do otoczenia przez różnego typu urządzenia przemysłowe.
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Akustyczne obudowy przemysłowe pozwalają na wykonanie zabudowy źródeł hałasu lub wydzielenie pomieszczeń do 
pracy ludzi narażonych na ciągłe przebywanie w hałasie. Obudowy przemysłowe systemu IAS są elementami 
samonośnymi.* Poszczególne elementy IAS pozwalają na szybki demontaż i ponowny montaż obudowy dzięki 
zaprojektowanemu przez WAG S.A. systemowi połączeń.

OBUDOWY AKUSTYCZNE IAS RODZAJE PANELI PRZEMYSŁOWYCH
Panel przemysłowy o podstawowej 
izolacyjności akustycznej
Rw = 31 dB
DLα= 12 dB

Panel przemysłowy o podwyższonej
izolacyjności akustycznej
Rw = 35 dB
DLα= 12 dB

*do rozpiętości dachu 3,0m i wysokości ścian 3,0m

Blacha stalowa

( aluminiowa )

Blacha stalowa

( aluminiowa )

Wełna 

mineralna 50mm

Wełna 

mineralna 40mm

Płyta ECO WALL 01

- basic/1 10mm

Profil 
dolny

Panel 
ścienny “T”

Panel 
narożny

Profil
górny

Panel scienny

Panel 
dachowy
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*do rozpiętości dachu 3,0m i wysokości ścian 3,0m

Tłumiki żaluzjowe IAS to elementy, które stanowią barierę akustyczną pozwalając jednocześnie na przepływ powietrza.
Mogą być stosowane jako element obudów akustycznych IAS, osłony otworów wentylacyjnych pomieszczeń gdzie 
zlokalizowano urządzenia emitujące hałas bądź jako indywidualne ekrany akustyczne wokół źródeł hałasu wymagających 
ciągłego przepływu powietrza.

TŁUMIKI ŻALUZJOWE IAS RODZAJE TŁUMIKÓW ŻALUZJOWYCH

Typ MLN-160-150

Rw = 10 dB
(C= 0 dB; Ctr= -2 dB)

Lamela z wkładem
tłumiącym

Ramka
tłumika

Typ MLW-240-150

Rw = 15 dB
(C= -1 dB; Ctr= -4 dB)
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Czy można wyciszyć pomieszczenia gdzie znajduje się wiele źródeł hałasu? Odpowiedzią są panele okładzinowe IAS 
– produkt, który pozwala na adaptację akustyczną istniejących pomieszczeń w celu redukcji odbić niepożądanych 
dźwięków. Znajdują zastosowanie w pomieszczeniach takich jak: serwerownie, wentylatornie, sprężarkownie itp.

PANELE OKŁADZINOWE IAS PANEL OKŁADZINOWY

αw = 0.9

DLα= 12 dB
  

Blacha stalowa
( aluminiowa )

Wełna 
mineralna 50mm
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Industrial Acoustic System to grupa produktów przeznaczona do ograniczania hałasu emitowanego 
do otoczenia przez różnego typu urządzenia przemysłowe.

Co jeśli źródło hałasu zmienia lokalizację lub hałas generowany jest okresowo?
Przy pomocy ekranów przestawnych IAS można szybko wykonać osłonę akustyczną źródła hałasu. Ekrany przestawne IAS 
mogą być montowane zarówno do posadzki betonowej obiektu oraz na specjalnych płytach stanowiących przenośny 
fundament pod ekran. Podstawowe wypełnienie ekranów stanowią panele akustyczne IAS, opcjonalnie istnieje możliwość 
zmiany wypełnienia na panele polimerowe lub stalowe.

WEWNĘTRZNE EKRANY PRZESTAWNE IAS EKRAN PRZESTAWNY

Panele
akustyczne

Przedłużenie 
słupa

Słup

Rygiel
górny

Podstawa
ekranu (opcjonalnie)

Kotwy
montażowe

Rygiel dolny

Podstawa
ekranu (opcjonalnie)

Rygiel dolny

Słup

Przedłużenie 
słupa

Rygiel
górny

Panele 
akustyczne
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αw = 0.9

DLα= 12 dB
  

Redukcja hałasu w wielkopowierzchniowych obiektach gdzie występuje wiele źródeł dźwięku lub gdy są one w ciągłym 
ruchu. Baffle IAS  to wolnowiszące panele akustyczne montowane do stropów obiektu przy pomocy systemu zawiesi. 
Poprzez ogromne możliwości konfiguracji adaptacji akustycznych Baffle IAS nie stanowią przeszkody dla systemów 
gaśniczych, oświetlenia czy innych instalacji technologicznych w obiektach.

BAFFLE IAS PANEL TYPU BAFFEL

Wełna 

mineralna 50mm

Blacha stalowa

( aluminiowa )

Baffel

Zawiesie

Linka 
montażowa

Długość L = 2,0m ÷ 3,0m
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Tłumiki żaluzjowe IAS to elementy, które stanowią barierę akustyczną pozwalając jednocześnie na przepływ powietrza.
Mogą być stosowane jako element obudów akustycznych IAS, osłony otworów wentylacyjnych pomieszczeń gdzie 
zlokalizowano urządzenia emitujące hałas bądź jako indywidualne ekrany akustyczne wokół źródeł hałasu wymagających 
ciągłego przepływu powietrza.

NASZE REALIZACJE

WYCISZENIE TAŚMOCIĄGU KOPALNI TURÓW

WYCISZENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZOPOWY ELEKTROCIEPŁOWNIA W BIAŁYMSTOKU OBUDOWA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI
KGHM LUBIN
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