
NoiseTrap® Blox

Combineer de eigenschappen van een buitenluchtrooster met akoestische 
demping in één innovatief en gepatenteerd product. NoiseTrap Blox, een 
modulair alternatief voor conventionele geluiddempende roosters, reali-
seert een hoge demping bij laagfrequent geluid. Desondanks kent NoiseTrap 
Blox een geringe inbouwdiepte. De elementen kunnen eenvoudig worden 
gemonteerd dankzij het gebruiksvriendelijke kliksysteem.

Toepassingen
NoiseTrap Blox is specifiek ontwikkeld voor een brede range aan toepassingen. De 
elementen zijn geschikt voor situaties waar grote luchthoeveelheden via een doorlaat 
wenselijk zijn en waar de inbouwruimte beperkt is. Zoals bij omkastingen, industriële gevels 
en koel-/verwarmingsinstallaties. De elementen kunnen zowel horizontaal als verticaal 
toegepast worden.

Geluidisolatie
De geluidisolatie wordt weergegeven in de tabel op de volgende pagina. De isolatiewaarden 
zijn gemeten volgens volgens BS EN ISO 10140-2:2010.

Afmetingen
• Één element is 236,5 mm breed,  236,5 mm hoog en 306 mm diep mm. Wanneer een 

element gekoppeld wordt, meet deze nog 232 mm in de breedte, 232 mm in de hoogte. 
Aan de diepte van het element verandert niets.

• In tegenstelling tot conventionele roostersystemen, kennen NoiseTrap Blox geen be-
perkingen aan het aantal te combineren elementen. Met behulp van het kliksysteem en 
inbouwframe  kunnen de elementen worden samengesteld tot een geheel. Het frame is 
zodanig ontworpen dat ook grotere muren van de elementen gevormd kunnen worden.

Samenstelling
NoiseTrap Blox is opgebouwd uit een aantal componenten van polypropyleen, een niet-re-
flecterende, niet-toxische kunststof. Het materiaal kan 100% worden hergebruikt, mede 
dankzij haar lage densiteit. Het binnenwerk van Blox heeft de vorm van een 'X' en bestaat uit 
verschillende gekoppelde kamers die gebaseerd zijn op het principe van de Helmholtzreso-
nator. Bij deze theorie zijn de opening en kamervolumes afgestemd op de beoogde demping 
bij lage frequenties. De behuizing, standaard uitgevoerd in zwart, is voorzien van twee 
openingen voor de luchtstroom. De elementen zijn klein en licht, waardoor ze eenvoudig 
met een lift naar dakopstellingen kunnen worden gebracht.

Opties
• Fijnmazig rooster dat ongedierte (vogels, muizen, etc.) en bladeren tegenhoudt.
• Variant zonder geluidsabsorberend schuim (voor klinische ruimtes, bijvoorbeeld in de 

voedingssector).

Eigenschappen
• Hoge demping bij lage frequenties 

met geringe inbouwdiepte
• Absorptie gebaseerd op 

principe van metamaterialen 
(Helmholtzresonator)

• Regenbestendig (drainagesysteem)
• Modulair systeem
• Montage met kliksysteem
• Lichtgewicht kunststof
• Vormvast
• Verkrijgbaar in RAL 9011 (grafiet 

zwart) en RAL 7074 (licht betongrijs)
• Kleur-/uv-bestendig
• Montageflens of hoeklijn
• Kan worden gerecycled binnen pp-

systemen

Toepassingen
• Industriële geluidbronnen
• Gevels (balans- en natuurlijke 

ventilatie)
• Luchtbehandelingsinstallaties
• Koel- en verwarmingsinstallaties

Geluidisolatie
Luchtgeluidisolatiewaarden 
gemeten volgens BS EN ISO 
10140-2:2010

Modulair geluiddempend 
ventilatierooster
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NoiseTrap® Blox

Meer weten over de drijvende kracht achter deze innovatie?
Ga naar sonobex.com

Productblad

Luchtsnelheid 
(m/s)

Drukval
(Pa)

0,25 2,1
0,50 7,7
0,75 16,7
1,00 29,0
1,25 44,6
1,50 63,4
1,75 85,4
2,00 110,7
2,25 139,5
2,50 171,5
2,75 206,9
3,00 245,5

 

Frequentieband 
(Hz)

Transmissieverlies (dB)

Met absorptieschuim Zonder absorptieschuim

Tertswaarden Octaafbandwaarden Tertswaarden Octaafbandwaarden

50 10,2 10,4
63 9,1 9,8 10,0 9,6
80 10,3 8,5
100 20,4 18,6
125 16,7 18,2 14,2 16,0
160 18,3 16,3
200 15,3 14,8
250 16,9 14,1 15,1 12,7
315 11,8 10,2
400 14,8 11,7
500 13,1 11,2 12,8 9,3
630 8,3 6,4
800 8,2 5,3
1000 11,3 10,5 7,0 6,9
1250 13,6 9,4
1600 17,7 11,1
2000 21,7 20,8 10,2 11,2
2500 28,6 12,7
3150 30,2 14,5
4000 26,7 26,5 20,0 17,7
5000 24,4 22,7

Rw/NRC 15 (-1;-2) 10 (-1;-1)
 

Geluidisolatiewaarden NoiseTrap Blox gemeten volgens BS EN ISO 10140-2:2010

Opbouw en belangrijkste onderdelen van NoiseTrap Blox
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Luchtsnelheid op aanstroomoppervlak

Theoretisch drukverschil gemeten con-
form CFD (Computational Fluid Dynamics 
- simulation)

Garantie
Merford levert u graag een gegarandeerde, 
akoestische, veilige en warmtetechnische 
oplossing op maat. Aarzelt u daarom niet om 
contact op te nemen met onze verkoopafde-
ling om uw specifieke wensen te bespreken.

Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige samenstelling 
van dit productblad kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn 
voorbehouden. Neem voor de meest actuele 
versie contact op met onze verkoopafdeling 
of kijk op merford.com.


