
 
 
ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV: 
 

Ljuddämpare. 
 

• = Max. lufthastighet genom rektangulära ljuddämpare är 8 m/s. ( Gäller för nettoarean ). 
Högre lufthastighet kan orsaka medryckning av dämpmaterielet. 
Observera att ”gräns för rekommenderat område” i dimensioneringsdiagram 1, gäller för 
ljuddämparens egenljudalstring.   

 

• = Beakta tryckfall och egenljudalstring. Välj alltid ljuddämpare inom rekommenderat område i 
dimensioneringsdiagrammen. Max. lufthastighet för nettoarean är 8 m/s. Se punkten ovan ! 
Observera att ljuddämparens egenljudnivå skall vara minst 8 dB lägre i varje oktavband än 
ljudnivån efter ljuddämparen. 

 

• = Ljuddämpare med plastfolieklädda bafflar får mycket reducerade dämpvärden. Även ljud-
dämpare med perf.plåtklädda bafflar får försämrade dämpvärden. I 63 Hz-bandet blir 
egenljudalstringen c:a 10 dB högre än för dämpmaterial med Cleantec. Välj om möjligt 
ljuddämpare med Renodempskivor i stället för folie- / perf.plåtklädda bafflar. 

 

• = Vid seriekoppling av ljuddämpare kan man inte vid ljudberäkning tillgodoräkna sig den andra 
ljuddämparens totala dämpvärden enligt katalog. För att kunna göra det måste en böj eller en 
reducering monteras mellan dämparna eller en ”avsevärt” lång raksträcka. 

 

• = Tryckfallsdata enligt katalog gäller för rektangulär ljuddämpare som är monterad i rak kanal på 
både inlopp som utlopp. För att katalogdata skall gälla får inte en störning, t.ex. ett T-stycke 
placeras närmare ljuddämparen än 6 ggr den hydraliska diametern. För montage kanal-
ljuddämpare-kammare, kammare-ljuddämpare-kammare ökar tryckfallet väsentligt. 

 

• = Vid anslutning av rektangulära ljuddämpare mot fläktutlopp blir det stora tryckfall om inte 
diffusorvinkeln ( fläkt-ljuddämpare ) är mindre än 15º. 

 

• = Placera aldrig rektangulära ljuddämpare direkt före respektive efter en böj eller T-stycke. 
Tryckfallet kan vid en sådan installation dubbleras. Gäller även när rektangulära kanalutlopp 
avslutas med en ljuddämpare. Vid en sådan installation skall efter ljuddämparen en rak kanalbit 
monteras. Kanallängd c:a 6ggr den hydraliska diametern. 

 
• = Enligt BBR:s indelning av brandklass EI30 etc. anger E flamsäkerhet/täthet. (Det får inte slå ut 

eldflammor genom dämparen i skarvar och dylikt.) I anger temperaturhöjningar på ljud-
dämparens hölje. Medeltemperaturen av ett antal punkter placerade på specifika ställen på 
dämparen får inte stiga med mer än 140°C från starttemp. på angiven tid (30, 60 min osv.). 
Samtidigt får ingen mätpunkt på dämparen stiga med mer än 180°C från starttemp. 
Beakta säkerhetsavstånd för E-klassade ljuddämpare enligt TG 0666/99. 

 

• = Figurerna nedan visar exempel på placeringar då tryckfallet blir högre än redovisade data. 
 


