
ALPHA ACOUSTIKI

Αρχιτεκτονική Ακουστική

Ακουστικό Σύννεφο
ALPHAcoustic-Cloud



ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΉΧΟΑΠΟΡΡΟΦΉΣΉ

Τα ALPHAcoustic-Cloud είναι ηχοαπορροφητικά πάνελ που αναρτώνται οριζόντια από την οροφή. 
Πρόκειται για μια αέρινη και καινοτόμα λύση σε προβλήματα ακουστικής δημόσιων χώρων, όπως 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, θέατρα, κινηματογράφους, clubs κτλ. Τα πλαίσια ALPHAcoustic-
Cloud ενισχύουν την ηχοαπορρόφηση, προσφέροντας ένα καλύτερο ακουστικό περιβάλλον.

Τυπικές Εφαρμογές:

Τα ALPHAcoustic-Cloud έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτυγχάνουν μέγιστη ηχοαπορρόφηση σε 
ένα ευριζωνικό φάσμα ακουστικών συχνοτήτων. Ο συντελεστής ηχο-απορρόφησης (αs) σύμφωνα 
με τα πρότυπα ISO 354.2003 και, ο ενδεικτικός συντελεστής πρακτικής ηχο-απορρόφησης (αp) και ο 
σταθμισμένος συντελεστής ηχο-απορρόφησης (αw), σύμφωνα με το ISO 11654.1997, εκφρασμένοι 
ανά τετραγωνικό μέτρο, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής και προκειμένου να επιτευχθεί ηχοαπορρόφηση σε ένα 
ευρύ φάσμα συχνοτήτων, μπορεί να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός διαφορετικών ηχοαπορροφητικών 
υλικών.

ALPHAcoustic-Cloud

Ενδεικτικός Συντελεστής Πρακτικής Ηχο-απορρόφησης (αs) Σταθμισμένος 
συντελεστής 

ηχοαπορρόφησης 
(αw)

Κλάση 
Ηχοαπορρόφησης

Συχνότητα (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Πάχος 50 mm 0.20 0.75 0.9 1 1 1 1 A

• Χώροι Υποδοχής
• Γραφεία
• Εστιατόρια

• Στούντιο ηχογράφησης
• Clubs
• Αίθουσες Αναμονής

• Αίθουσες Διδασκαλίας
• Αίθουσες Συνδιάσκεψης
• Τηλεφωνικά Κέντρα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ
Τα ALPHAcoustic-Cloud μπορούν εύκολα να αναρτηθούν οριζόντια από την οροφή με ειδικούς 
ρυθμιζόμενους μηχανισμούς με ανοξείδωτα συρματόσχοινα ή να εφαρμοσθούν απευθείας σε αυτή 
με ειδικά διακριτικά μεταλλικά λαμάκια



ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΚΑΛΥΨΉ
Τα ακουστικά πλαίσια οροφής ALPHAcoustic - Cloud καλύπτονται εξωτερικά με ειδικό ηχοδιαπερατό 
ύφασμα που ανταποκρίνεται στον σύγχρονο αισθητικό σχεδιασμό. Το ύφασμα διατίθεται σε πολλούς 
διαφορετικούς χρωματισμούς. Μπορεί να διαθέτει χαρακτηριστικά αντίστασης στη φωτιά σύμφωνα 
με ΕΝ 13501-1 (Flammability test EN13501-1 Class B, s2, d0).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα τεχνικά έντυπα του ALPHAcoustic-CL.CR. Λόγω της 
αυξημένης ακουστικής πορότητας του υφάσματος δεν επηρεάζεται η ηχο-απορρόφηση του 
εσωτερικού ηχοαπορροφητικού υλικού. Στο πίσω μέρος καλύπτονται είτε με φύλλο αλουμινίου είτε με 
ύφασμα.

Τα ALPHAcoustic-Cloud μπορούν να παραχθούν σε διάφορα 
σχήματα, διαστάσεις και πάχη κατόπιν παραγγελίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΉΧΟΑΠΟΡΡΟΦΉΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το υλικό του πυρήνα αποτελείται απο ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα, ο οποίος παράγεται 
βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Κατατάσσεται διεθνώς ως προϊόν από 
ορυκτοβάμβακα για μόνωση κτιριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162. 
Το υλικό αυτό παρουσιάζει άριστη συμπεριφορά στις υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά, και είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένο για τις θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές του ιδιότητες.

https://alphacoustic.com/alphacoustic-cl-fabric-color-catalog-3/https://alphacoustic.com/alphacoustic-cl-fabric-color-catalog-3/


Eco-friendly

Recyclable

Η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ συνδυάζει την τεχνική εμπειρία και την 
επιστημονική γνώση των Μηχανικών της, αξιοποιώντας την εξειδίκευση 

τους στον τομέα της ακουστικής χώρου από το 1980.  
 

Δημιουργεί νέα ακουστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες ακουστικές ανάγκες.  

 
 

ΣΧΕΔΙΆΖΟΥΜΕ - ΠΆΡΆΓΟΥΜΕ - ΕΞΆΓΟΥΜΕ
  

Στόχος μας είναι η διατήρηση της Ελληνικότητας των προϊόντων μας 
τα οποία σχεδιάζονται και παράγονται στην χώρα μας, 

ενώ εξάγονται σε όλο τον κόσμο. 

Η ομάδα των εξειδικευμένων μηχανικών είναι υπεύθυνη 
για την έρευνα – ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων προϊόντων 

που μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες αρχιτεκτονικής ακουστικής.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (tech@alphacoustic.com), είναι στη διάθεση σας για την 
βέλτιστη ακουστική και τεχνική επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Τ:  210 6779875 
 F:  210 6779269

info@alphacoustic.com 
www.alphacoustic.com

ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Αποστολοπούλου 73 

Χαλάνδρι, 15231
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Σχεδιασμός και παραγωγή σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.2008 & Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.2004.

https://www.facebook.com/ALPHA.Acoustiki.Ltd/
https://twitter.com/A_acoustiki
https://www.youtube.com/c/alphaacoustikiltd
https://www.instagram.com/alpha_acoustiki_ltd/
https://www.linkedin.com/company/alpha-acoustiki-ltd-
mailto:tech%40alphacoustic.com?subject=
https://goo.gl/maps/ThMB9n1XxKC7Ausq5
mailto:info%40alphacoustic.com?subject=
http://www.alphacoustic.com
https://goo.gl/maps/ThMB9n1XxKC7Ausq5

