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CABINES ACÚSTICAS
apresentação

A Pronoise projecta, fabrica e executa a montagem de
cabines acústicas que se destinam à proteção de operadores em locais fabris ruidosos.

A Pronoise dimensiona a estrutura, define o seu revestimento e os equipamentos acústicos a instalar, assim
como o nível de atenuação necessário.
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Esta solução é a mais adequada, caso não seja possível
condicionar acusticamente os equipamentos que geram o
ruído.

Para a sensação de bem-estar contribuem, o volume e a
climatização do ar circunscrito, bem como a insonorização e caudal de ar admitido.
A entrada/saída de ar é feita por atenuadores/grelhas
acústicas que reduzem a energia existente no ar envolvente e permitem a sua renovação.
As cabines podem ter ventilação natural ou forçada, ou
serem equipadas com aparelhos de climatização.
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A cabine acústica reduz o nível de exposição do operador ao ruído, adequando-o para valores dentro dos
defendidos pela legislação em vigor.
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As cabines acústicas da Pronoise garantem funcionalidade e comodidade, criando em zonas ruidosas e de
temperaturas exageradas um ambiente de trabalho equilibrado.

As características de isolamento de uma cabine acústica
são resultado das características acústicas dos painéis
que as revestem, da correcta vedação dos volumes, das
aberturas etc.
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A Pronoise – Soluções de Acústica é uma empresa tecnológica
que actua no campo da acústica; isolamento de ruído e vibração.
Projecta e fabrica soluções com objectivo de minimizar o
impacto do ruído quer no sector industrial, instalações fabris
quer no sector de serviços, edifícios públicos/grandes superfícies.
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A larga gama de produtos e serviços que a Pronoise fornece
permite criar soluções de controlo de ruído ou de condicionamento acústico; economicamente equilibradas e orientadas para
os aspectos práticos que vão contribuir para a melhoria da
qualidade de vida e da eficiência dos locais de trabalho e
residência.

Para obter a melhor configuração - custo, cada situação é
rigorosamente caracterizada e as opções construtivas são
equacionadas face ao espectro de ruído, aos constrangimentos
impostos e aos meios disponíveis. Cada solução é concebida,
visando a atenuação necessária e oferecendo um grau de
conforto adequado.
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A prática da Pronoise, combinada com a ampla gama de produtos
e projectos executados, adquiriu um know-how único em relação
às tecnologias de construção, que lhe permite produzir
soluções económicas, competitivas e equilibradas com os mais
altos padrões de qualidade.
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A vasta experiência nesta área permite à equipa de Engenharia da Pronoise compreender os mecanismos que estão na
origem de geração de ruído e na forma como é propagado. Cada
situação é analisada minuciosamente o que permite minimizar
o seu impacto, seja através de uma absorção activa ou passiva
seja por simples isolamento.
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características técnicas

Estrutura
Estrutura autoportante em aço metalizado pintado
Estrutura em aço revestido em PVC
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As soluções construtivas são modulares e a construção
é feita com perfis de alumínio, aço galvanizado ou inox.
O isolamento acústico e térmico é garantido pelos
painéis laterais e de tecto, de construção sandwich,
contendo material fono absorvente e superfície exterior em chapa de aço pintada.
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A superfície vidrada tem características análogas às
dos painéis.

A alimentação elétrica das cabines é feita por um
quadro com proteções para os consumíveis existentes,
nomeadamente o circuito de climatização, ventilação,
tomadas e iluminação. Em opção existe um quadro de
comunicações que disponibiliza o acesso ás redes.

As cabines são concebidas para fácil substituição de
componentes e poucas exigências de manutenção.
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Os acessos são materializados por portas acústicas com
características de isolamento semelhante à dos painéis,
equipadas com fechadura, barra anti pânico e mola.

Revestimento Exterior
Superfície lateral recoberta com
Normisol para fins industriais

Alumínio
PVC
Laminite
Aço carbono

Pavimento
Pavimento rígido revestido a vinil anti desgaste
Pavimento rígido com tapete de borracha de
resistência
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Cobertura
Tecto coberto a tela impermeabilizante
Vidros
Vidros Simples
Vidros Duplos
Vidros resistente a armas de fogo
Policarbonato

Portas
Portas simples ou duplas
Portas com barra antipânico, trinco elétrico
Portas com controlo de acesso e mola de fecho
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Iluminação
Iluminação incandescente
Iluminação Led
Controlo de intensidade luminosa
Iluminação de emergência

AVAC
Ventilação natural, com grelhas acústicas na tomada
e saída de ar
Equipamento avac
Ventilação forçada
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