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Odhlučnění jako součást
modernizace
Všeobecné protihlukové opatření se stalo nedílnou součástí modernizace bydlení,
měst, silniční i železniční dopravy. Hluk, který znepříjemňuje naše okolí, můžeme
eliminovat pomocí protihlukových krytů a zástěn. Hluk, jehož zdrojem jsou nejen auta,
ale i stroje ve firmách, odhlučňujeme zejména pomocí pohltivých protihlukových
panelů RS.

Protihlukový panel RS je certifikovaný výrobek firmy ROMAn s.r.o. Pozinkovaný ocelový skelet vyplněný protihlukovou vatou a antivibrační gumou (dle typu panelu) je zdravotně
nezávadný, nehořlavý a netlející. Tento panel
je stavebním modulem, který má neomezené
možnosti. Mezi další materiály, které dodává
firma ROMAn s.r.o., jsou protihlukové panely
z hliníku, nerezu, Cortenu či PMMA.
Odhlučnění silnic v obytných zónách –
Dopravní tahy v okolí obytných zón znepříjemňují život mnoho obyvatel. Naštěstí
mnoho firem již při realizaci stavby myslí na
odhlučnění. Jednou z možností odhlučnění
je protihluková zástěna s pojízdnými protihlukovými vraty, která oddělí obytnou zónu od
dopravně vytížené komunikace.
Odhlučnění výroben a firem – Nejen
z důvodů bezpečnosti práce, ale i pro zpříjemnění pracovního prostředí navrhujeme
a následně stavíme protihlukové kryty ve velkých výrobních firmách. Kapotáže, protihlukové zástěny a zejména protihlukové kabiny
zajistí únik hluku od hlučných strojů a motorů.
Panely RS80G20 si poradí i s nízkofrekvenčními tóny.
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Odhlučnění tepelných čerpadel a klimatizací – Díky modernizaci a pokroku
vytápění budov pomocí tepelných čerpadel
setkáváme se s problematikou hlučnosti
a monotónnosti. Firma ROMAn s.r.o. navrhuje individuální kryty a zástěny k tepelným
čerpadlům pomocí panelů RS. Vždy klademe důraz na zachování vlastností a technických požadavků čerpadel a klimatizací (cirkulace vzduchu atd.).

Firma ROMAn s.r.o. oslavila v únoru letošního roku čtvrt století na českém trhu, kdy za ní
stojí mnoho realizovaných zakázek a to státních
a pro velké firmy, ale i pro realizace drobných odhlučnění – např. tepelných čerpadel u rodinných
domů, protihlukové ploty či odhlučnění kompresorů. Uskutečněné protihlukové zakázky naleznete nejen v České republice, ale i na Slovensku
RS80 - Rw 36dB
či v Polsku.
RS80G20 - Rw 42dB

