
Installatie- en montageinstructie

WHIS®wall     
Voor gebruik langs spoorwegen



Inhoud

1.  Voorbereiden ondergrond     2 

2. Montage prefab elementen onderbouw  3

3. Montage diffractoren       6

4. Installeren aarding       12



STAP 2
Boven op het grove granulaat 50 mm fijn granulaat aanbrengen t.b.v. profileren.

1. Voorbereiden ondergrond

STAP 1
De ondergrond dient: 
- Voldoende draagkrachtig te zijn om de massa van een WHIS®wall van 1,2 kN/m² te dragen 
- Voldoende doorlatend vermogen te hebben.  
- Vorstbestendig te zijn.

Het grove granulaat wordt tot -50 mm onder de onderzijde van het prefab betonelement 
aangebracht. 
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2. Montage prefab elementen onderbouw

STAP 3
De prefab betonnen elementen plaatsen op de afgewerkte baan en uitgelijnen.
De absorberende zijde wordt hierbij naar het spoor gericht. 

STAP 4
Tussen de elementen verticaal een Vilton Comba-band 40/8 of gelijkwaardig aanbrengen tegen 
geluidslekkage. 

De 40 mm brede voegband achter de 
V-groef aanbrengen. (Detail stap 4)
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STAP 5

Na plaatsen van het volgende betonelement controleren of de 
voegband over de volledige hoogte van het element correct in 
de voeg zit. Mocht dit niet het geval zijn, dan stap 4 en stap 5 
opnieuw uitvoeren.

Tussen de prefab elementen moet een vrije ruimte van 10 mm aanwezig blijven.

10 mm tussen de elementen 
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Voor het plaatsen van het volgende element eerst weer een voegband van 40 mm  
aanbrengen, zoals aangegeven in stap 4.
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3. Montage diffractoren  
De diffractoren worden geplaats op de prefab onderbouw met 
behulp van een bijgeleverde hijsklem. 

Hijsklem

Het is niet toegestaan de diffractor op een andere manier te hijsen!

Voor het plaatsen van de diffractor(en) op de bovenzijde van het betonelement 
Vilton Reciflex of gelijkwaardig aanbrengen met een afmeting van 60 x 5 mm.

Deze banden 50 tot 100 mm uit de randen plaatsen.

STAP 6
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STAP 7
De diffractor vervolgens monteren met de bijgeleverde hijsklem.

Tussen de diffractoren moet een vrije ruimte van 10 mm aanwezig blijven.

10 mm tussen de elementen
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STAP 8
Na het plaatsen van de diffractoren op de onderbouw 
worden deze onderling gekoppeld middels de meegeleverde 
koppelplaten en koppelstrips. Op de hijsgaten afdekplaatjes 
monteren. 
 
Onderdelen vastzetten met zeskant flensbout M8 x 16 mm RVS A2 
(DIN: 7500-DF)

Koppelplaat voorzijde: 
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Het is toegestaan de bevestiging in de uiterste positie van de sleufgaten aan te brengen. �



Afdekplaatjes hijsvoorziening:

Koppelstrip achterzijde:
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Bevestiging diffractor op onderbouw (spoorzijde):

Bevestigen in de instorthuls met een RVS A2 cilinderkopbout 
M10x40 met binnen zeskant (DIN 912) + volgring M10 (DIN 433) en 
de het bijgeleverde RVS stelplaatje met sleufgat.

Bevestiging diffractor op onderbouw (achterzijde):

Bevestigen in de instorthuls met een RVS A2 tapbout zeskant M10x35 (DIN 933) + 3xd ring M10 (DIN 
9021)  
De hoeklijn mag eventueel iets vrij liggen van het betonelement om de diffractoren uit te kunnen 
lijnen. Afstand eventueel te fixeren met een hard kunststof wig om de bout voldoende aan te kunnen 
trekken. 

In bepaalde situaties is het mogelijk dat er een specifiek anker door de opdrachtgever wordt 
voorgeschreven in verband met afwijkende eisen, goedkeuring of certificering. 
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STAP 9
Monteren eindstuk op de kopse kant van de diffractoren:

Het eindstuk wordt op de diffractor gemonteerd op de standaard aanwezige montagepunten van de 
koppelplaat en koppelstrip. Zeskant flensbout M8x16mm RVS A2 (DIN: 7500-DF)

Op de achterzijde wordt alleen het buitenste montagepunt gebruikt.
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Het eindstuk wordt op de diffractor gemonteerd op de standaard aanwezige montagepunten van de 
koppelplaat en koppelstrip. Zeskant flensbout M8x16mm RVS A2 (DIN: 7500-DF)

Op de achterzijde wordt alleen het buitenste montagepunt gebruikt.

4. Installeren aarding

Details aarding:

Afhankelijk van het type spoor, de spanning op de bovenleiding en het wel of niet aanwezig 
zijn van kabelkokers, gelden er specifieke regels ten aanzien van het aantal aardpunten, de 
benodigde weerstand in Ohm en de onderlinge afstanden.

Per locatie dient dit in het ontwerp uitgewerkt te worden in een aardingsplan.  
Aardingsvoorziening uitvoeren conform specificaties opdrachtgever.   

STAP 10
 Onderling verbinden van aardingsvoorziening in de betonelementen en de diffractoren:
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Deze montagehandleiding is opgesteld door 4Silence B.V. Aan deze 
handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. 4Silence B.V. is niet 
aansprakelijk voor enige schade bij het nalatig handelen bij montage.



Contact
Vliegveldstraat 100- C38 
75224 PK Enschede

Bert Jan Danker (NL & DE): 
+31 (0)6 53 86 11 21
Bart Willems (Int.): 
+31 (0)6 15 02 59 28

www.4silence.nl

reducing
traffic
noise

reducing
traffic
noise


