WHIS®wall
makkelijke installatie • blijvende geluidsreductie •
lage kosten • wetenschappelijk bewezen

De WHIS®wall combineert diffractie met een laag
absorberend geluidsscherm, samen 1 meter hoog.
Hij reduceert, mét behoud van uitzicht, wel 7 tot 9 dB.
Dit is vergelijkbaar met een conventioneel geluidscherm van
3 meter hoog.
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De WHIS®wall realiseert
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Onderhoud

Levensduur > 50 jaar

Nauwelijks onderhoud:

De WHIS®wall heeft een

één keer per 1 a 2 jaar

ontwerplevensduur van

schoonmaken.

meer dan 50 jaar.

Technische specificaties
• Standaardafmeting: 2980 x 1020 x 1020 mm
• Frequentiebereik reductie: 400 - 2000 Hz
• Sterkteklasse: C40 / 50
• Reductie: 7 - 9 dB
• Gewicht ca. 1000 kg / meter
• Naast spoorwegen mogelijk met aarding

Diffracterend gedeelte:
• Cortenstaal
• Aluminium
• Verzinkt

Installatie & onderhoud
• Te monteren middels klem.
• Onderbouw heeft slechts een vlakke en draagkrachtige
ondergrond nodig.
• Productie tot 300 meter per dag haalbaar.
• Onderhoud: slechts 1x per twee jaar onderhoud.
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4Silence ontwikkelt wetenschappelijk bewezen en
makkelijk inpasbare geluidsreducerende oplossingen voor

4Silence

infrastructuur. Wij gebruiken hierbij het principe van diffractie:

Vliegveldstraat 100-C38

het afbuigen van geluid.

7524 PK Enschede

Hierdoor kan geluidsreductie fraaier, duurzamer,

Bert Jan Danker (NL & DE):

kosteneffectiever en beter.
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