Soundboard

Soundboard
לוח רמקול סמוי של אורבונד

הדור הבא בעולם האדריכלות
האקוסטית!
 Soundboardמבית “אורבונד” הוא לוח גבס שטוח
הכולל רמקולים מובנים סמויים.
לוח  Soundboardנועד לבניית קיר אחיד וחלק לחלוטין,
המאפשר גמישות עיצובית מלאה ,תוך שמירה על איכות
אקוסטית אופטימאלית.

כיצד פועל לוח  Soundboardשל
אורבונד?
הטכנולוגיה הייחודית עליה מבוסס  Soundboardמשתמשת בלוח
כדיאפרגמת משטח המופעלת באמצעות ניצול תהודות מבוקרות,
התהודות נוצרות בפאנל ,על ידי מתמרי גלים מכופפים ,הקבועים
לחלקו האחורי של הלוח)banding waves( .
הודות למבנה הלוח ועל ידי שימוש בכל המשטח כדיאפרגמת
תהודה ,הצלילים המופקים מן הרמקול הסמוי מתפרשים ב180-
מעלות אנכית ואופקית בכל התדרים .הצליל המתקבל בחלל
החדר הוא אחיד ובהיר ובעלת תהודה אופטימאלית.

- Soundboard

לשמוע את היתרונות בקול צלול
 Soundboardלגמישות עיצובית מלאה  -בהשוואה לרמקולי
בוכנה קונבנציונאליים היוצרים מגבלה עיצובית ,בנייה בלוח
 Soundboardמאפשרת קבלת משטח קיר אחיד לחלוטין החוסך
במרחב ,ומקנה גמישות ארכיטקטונית מלאה של פנים החדר.
 Soundboardלאיכות אקוסטית מושלמת  -לעומת רמקולי
בוכנה קונבנציונאליים המגבילים את פיזור הקול לצדדים ומפיצים
קול בצורה בלתי אחידה Soundboard ,מאפשר הקרנת קול רחבה
( 180מעלות בכיון אנכי ואופקי) בכל התדרים .הודות לשימוש של כל
איזור המשטח כדיאפרגמת תהודה ,הצליל המופק ב Soundboard -
הוא אחיד ובהיר ,ובעל תהודה אופטימאלית (טווח תדרים רחב של
 HZ 100עד  )Soundboard KHZ118שומר על איכות האקוסטיקה
שלו גם כאשר מיושמים חיפויים שונים.

 Soundboardלכדאיות גדולה יותר
הודות לפיזור הקול ב 180 -מעלות ,שימוש ב  Soundboard -מאפשר
להפחית את מספר הרמקולים בהשוואה לפתרונות קונבנציונאליים,
ובו בזמן שמירה על איכות קול אופטימלית Soundboard .יכול
להתחבר למערכות סטריאו קונבנציונאליות ולמגברים סטנדרטיים,
ואינו דורש הוספת ציוד אלקטרוני יקר.

לוח ה Soundboard -מתאים במיוחד
מבני ציבור
חדרי ישיבות ואולמי הרצאות
ירידים
חנויות
מסעדות ולובי של בתי מלון
שדות תעופה
בתי ספר

נתונים טכניים
 500*625מ”מ או  500*600מ”מ
			
גודל
 12.5מ”מ לוח אורבונד ( GKFIסוג )DFH2
דיאפרגמה
 3.8ק”ג
		
			
משקל
 HZ 100עד HZ 180,000
			
טווח תדר
מעלות אנכי *  180מעלות אופקי
180
זווית הקרנה
W 30
				
כוח נומינאלי
W 60
כוח שיא 			
 4אום
אימפדנס			
			
דרגת חישה

2

נתונים טכניים
■ גודל 500*625 :מ”מ או  500*600מ”מ;

אפְרגְמָה 12.5 :מ”מ לוח קנאוף GKFI
■ די ַ
(סוג ;)DFH2

■ משקל 3.8 :ק”ג;
■ טווח תדר (Hzע 100עד ל)1Hz 180000 -
■ זווית הקרנה 180o :אנכי  180o Xאופקי;
■ כוח נומינלי;W30 W :
■ כוח שיא;W60 W :
■ אימפדנס 4 :אֹום
■ דרגת חִיׁשָה;)d83 dB 1 W/1m( :
■ עוצמת לחץ קול (;)1m) 97 dB ;(SPL 1
■ מיגון אש על פי דרישה
■ מתאים לטכנולוגיית ;)2100V
■ קטעים נדרשים של כבלי מחברים
עד ל 10-מ 2אורך כבל2x1.5mm2 :
עד ל 25-מ 2אורך כבל2x2.5mm2 :
עד ל 50-מ 2אורך כבל2x4.0mm2 :
 )1ניתן להרחיב את התדרים הנמוכים עד
ל Hz-ע 100על ידי שימוש בתת-וופר נוסף,
לדוגמא ,לניגון מוסיקה;
 )2תכנון צריך להיעשות על ידי מהנדס חשמל;
נדרש שנאי נוסף של  ;100Vמומלץ :שנאי
 100VמML Audio + Carbons GmbH -
Lautsprechertechnik, UlmenstraBe
15, 65428 Russelsheim, Germany,
HYPERLINK
(http://www.mlaudio.
 de) www.mlaudio.deהרכבה ל
 ,Soundboardאופציות לחיבורVA/ 12 6 :
;VA/20 VA/ 25 VA

בידוד קול (התקנת קיר)

עיצוב
מערכות התראת חירום
אם משתמשים  Soundboardבהתאם
ל DIN EN 60849 -ו/או  ,VDE 0828-1תכנון
בנוגע לסידור ,כמות והתקנה ,המבוסס על
נתונים הטכניים המצויינים צריך להתבצע
ע”י מהנדס חשמל.

רוחב אזור הקרת רקע
כמות לוחות  Soundboardהנדרשת
בהתקנת תקרה:
■ עד ל  3מ’ גובה חדר בערך:
2
לשטח רצפה  30מ
 Soundboardאחד.
■ בין  3מ’ עד ל 5-מ’ גובה חדר:
לשטח רצפה  50מ.Soundboard 2
בו זמנית המרחק בין הרמקולים או בין
הרמקול לקירות ניצבים צריך להיות לא
יותר מ 6 -מ’ כדי להבטיח אחידות בעוצמת
הקול( .חשוב בתכנון החדר)

התקנה בקירות
יש להתקין את ה Soundboard-בשליש
העליון של הקיר .להשגה והפצת *קול
אחיד ,יש להתקין תמיד זוג Soundboard
מנוגדים.

דרישות גבוהות
לדרישות גבוהות יותר מעבר להקרנת רקע,
מומלץ לעבוד ע”פ תכנון מהנדס חשמל.
בעבור סימולציות עם תוכניות ()EASE 3.0/4.0
ונתוני הפניה של Ulysses
ניתן להוריד מאתר:

דוגמאת התקנה
חדר ישיבות ,רוחב של  6מ’ לערך ועד לאורך
של  10מ’ ,הדרישה :בהירות של קולות:
■ נדרשים  2רמקולים קדמיים בקיר הקדמי;
אם אורך החדר עולה על  10מ’ ,נדרשים
רמקולים נוספים בתיקרה או בקיר האחורי.

כדי לייצר תדרים נמוכים יותר ,כמו במוסיקה
מומלץ שימוש של תת  -וופר פעיל עם
תַכו ְננ ֵות נפרדת לוֹולְיּום והתכווננות ְצלִיחָת
ה ְּ
תדרים.
בכדי לנגן קול סטריאו ,נדרשים לפחות 2
לוחות אקוסטיים מיוחדים.

הערה:
יש לסדר את לוחות הSoundboard -
בצורה אחידה עד כמה שאפשר מעל מערך
הרצפה.

(.)www.knauf.de/soundboard

מעגלים עד ל Soundboards 4-לכל תעלת מגבר ()regard resulting impedance
 Soundboardלערוץ

 Soundboardלערוץ

בהתקנת  Soundboardבחיפוי ובמחיצות
עם ניצבי מתכת ,שעור הפחתת עצמת
הקול  Rwrהנו בהתאמה ,למערכת חיפוי של
שכבה אחת ב 1DB -ולמערכת חיפוי כפולה
ב.2DB -
אם קול מופק ע”י  Soundboardבמחיצה,
עצמת בידוד הקול של המחיצה מופחתת
משמעותית .במידה ונדרש בידוד קול ברמה
גבוהה ,נדרשות פעולות נוספות לשיפור
הבידוד .כגון :הוספת חיפויים.

לוח Soundboard
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לוח רגיל

 Soundboardלערוץ

התקנה בתקרות
 .1יצירת פתח

 .2תת מבנה

 .3בדיקת תפקוד

יש ליצור פתח במידות  630/505מ”מ
או  605/505מ”מ ( 2.5מ”מ גדול יותר מ-
 Soundboardבהיקף) .יש ליצור שיפוע
בקצוות לפתיחה.
ביישום בתקרות יש להניח את לוח ה-
 Soundboardבין פרופילי נושאים
ולהתחשב בגובה כולל של  30מ”מ.

יש להוסיף פרופיל מסוג  C-60בשני
הצדדים עבור התקנה בין פרופילי החיפוי
(בערך  10מ”מ קצרים מהרווח שבין
תעלות החיפוי) והברגת פרופילים לחיפוי,
ממורכזים לקצה הפתחים (מרחק בין ברגי
הגבס  100מ”מ לערך).

יש להסיר המנעול בצידו האחורי של
ה .Soundboard -
יש לבדוק את הרמקול בהתאם
להוראות המצורפות ולחברו.

 .4בורג חיבור

 .5חיבורים

הערות

יש להניח את ה Soundboard-במרכז
הפתח (רוחב חיבור של כל החיבורים
 2עד ל 3 -מ”מ) ולהדקו עם ברגי גבס
לפרופילים ההקפיים עם מרווח של 100
מ”מ לערך בין הברגים.
לאחר מכן יש לבדוק את הרמקול בהתאם
להוראות המצורפות.

יש למלא את החיבורים עם Knauf Uniflott

■ בקונסטרוקציה של תקרה או מערכת
קירות צריך לשים לב שלא יהיו רעשים
חיצוניים הנגרמים ע”י הויברציות של ה-
 ,Soundboardכגון התרופפות.
על החלקים המפוזרים להיות בתוך
או במגע עם הקונסטרוקציה .אסור
שחלקים יגעו בעורפו של הרמקול.

ו-סרט שריון .
כמו כן ,יש מלא את ראשי הברגים.

■ ריפודים וחיפויים מתאימים :מוצרים
אבקתיים רטובים לכל השטח עד לעובי
של  2מ”מ ,טפטים ושכבות צבע שהינם
מתאימים ללוחות גבס.
*אין ליישם חיפויים קשיחים על
.Soundboard

התקנה בקירות
* לאחר מכן יש לבדוק את הרמקול
בהתאם להוראות המצורפות.
יש למלא את החיבורים עם Knauf Uniflott

ו-סרט שריון .
כמו כן ,יש מלא את ראשי הברגים.

אופציה  :1יש לחתוך  2חתיכות של
ניצבים ,להתקנה אנכית בין הניצבים
המתכתיים הקיימים (בערך  10מ”מ קצרים
יותר מהרווח בין הניצבים) והברגה וחיבור
פרופילים לחיפוי ,בצורה ממורכזת על
קצוות הפתחים (מרווח לערך  100מ”מ בין
הברגים).

אופציה  :2יש לחתוך  4ניצבים ,יש
להבריג ולחבר את הניצבים לחיפוי בצורה
ממורכזת לקצוות הפתחים ,רווח בין
הברגים  100מ”מ לערך.
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פרטים

לוחsoundboard-

פרופיל משני ברוחב  500מ”מ
אשפרות:
חיבור שורה שנייה

 uniflottוסרט שריון

ברגי  100מ”מ>

מידות פתח
 505מ”מ
 C-60 soundboardפרופיל

פרופיל משני
sC-60ברוחב  500מ”מ

מידות פתח
 505מ”מ

לוחsoundboard-
תוספת ניצב cw

ניצב ברוחב  625/600מ”מ

אשפרות:
חיבור שורה שנייה
 uniflottוסרט שריון

ברגי  100מ”מ>
תוספת פרופיל cw

מידות פתח
 505מ”מ
לוחsoundboard-

תוספת ניצב cw

מידות פתח
 505מ”מ

פרופיל נושא
ניצב cw

בנוסף פרופיל C-60

תעלה משנית

תוספת ניצב cw

מפתח  600מ”מ או  625מ”מ
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מפתח  500מ”מ

הקירות מדברים בעד עצמם...

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק :החרושת  30אור יהודה 6037595
טל 03 -6342853 .פקס03 -6521448 .

COMPLETION

REALISATION

PLAN

DESIGN

IDEA

מפעל :אזור תעשיה אלון תבור עפולה 18000
פקס04 -6521448 .
טל04 -6521141 .

