DAMPA®
SILENT BOARD
Akustiske vægpaneler

E N E S TÅ E N D E

AKUSTIK
I D A N S K D E S I G N S I D E N 1 9 51
Siden 1951 har vi i vores produktions- og
designproces arbejdet ud fra filosofien
”Form-Follows-Function”. Dette for at skabe
design- og akustikløsninger uden kompromis
tilpasset præcis kundens behov.
På den måde skabes der synergi imellem
designæstetik, rummets funktion og metallernes
bæredygtige cirkulære egenskaber, så kunden
opnår optimale og tilpassede indeklimaforhold.
Alle vores løsninger produceres på vores fabrik
i Tommerup, hvor designfleksibilitet,
innovation, service og ordentlighed er
afgørende dele af vores DNA.
Dermed er kunden sikret i hele processen,
når der vælges en DAMPA-løsning.
Dette lige fra projektstart, under produktionen,
ved montering og når bygningen
er taget i brug.

2

3

M E TA L
I D E T B Æ R E DYGT I G E BYG G E R I
Stål og aluminium er tunge materialer at udvinde, men det betyder ikke,
at materialerne er ufordelagtige for vores planet.
Når metallet er udvundet, kan det, ved relativt få ressourcer, genanvendes
igen og igen uden at forlade det bæredygtige cirkulære kredsløb.
Dermed forgår materialet ikke og kan genanvendes utallige gange langt ud
i fremtiden, uden at miste sine mekaniske egenskaber.

REDUCE
Stål er et ekstraordinært robust materiale, der sikrer DAMPA-løsningers lange levetid.
Robustheden betyder, at selv ved travle og udsatte områder forbliver produktet og dets design intakt.
Det er dermed ofte tilfældet, at DAMPA-løsninger har en levetid længere end selve bygningen og skal
sjældent udskiftes i bygningens levetid.
Herudover optimerer og udvikler vi løbende vores løsninger og produktionsprocesser for at nedbringe
materialeforbruget, samt minimere spild. Dette f.eks. igennem minimering af materialetykkelse i vores
løsninger.
Helt konkret medfører det besparelser på driftsbudgettet og sparer vores planet for brug af nye ressourcer.

REUSE
På grund af materialets robusthed og lange levetid kan DAMPA-løsninger genbruges 100% ved endt
originalt brug og tilpasses til nye formål.
Det f.eks. ved at vi tager produkterne retur til vores fabrik, hvor de bl.a. kan omlakeres og tilpasses til
ny æstetik. Dermed sparer du på udgifterne, der er ved at producere nye produkter, samt vores planet
spares for yderligere CO2 belastning.

RECYCLE
Alt overskudsmateriale fra vores fabrik, f.eks. "logpropper" fra perforationsprocesser, kildesorteres
og genanvendes.
Dermed recirkuleres det materiale, der ikke indgår i en slutløsning og genanvendes i det bæredygtige
cirkulære kredsløb. Eksempelvis kan det ende op på vores fabrik igen, klar til at blive bearbejdet på ny.
Alle DAMPA-løsninger kan desuden efter endt brug recirkuleres via kildesortering og via relativt få
ressourcer blive til et nyt produkt.

Kontakt os for mere information om stål og aluminiums bæredygtige egenskaber,
samt DAMPA-løsninger i det bæredygtige byggeri.
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D A M PA ®
SILEN T BOA RD
AKUSTISKE VÆGPANELER
Vi kan hverken se eller røre ved akustikken i et lokale, men vi kan
tydeligt mærke at vores koncentration og generelle velvære øges,
når akustikken er tilpasset lokalets brug.
For at opnå optimal akustik tilpasset lokalet, anbefales det at væggene dækkes med lydabsorberende materiale svarende til ca. 20%
af lokalets gulvareal.

Derfor har vi udviklet DAMPA® Silent Board.
DAMPA® Silent Board produceres i stål, der med sine egenskaber
sikrer unik designfleksibilitet, robusthed og et bæredygtig cirkulært
produkt.
DAMPA® Silent Board kan således let indtænkes i lokaler både før
projektstart og efter bygningen er taget i brug.
Dermed kan du fleksibelt, æstetisk og bæredygtigt optimere akustikken præcis efter behov.

Vi sidder klar til at hjælpe med råd, vejledning og
akustiske udregninger baseret på mere end 70 års
akustikerfaring – kontakt os og lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til dig.
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INDEKLIMA
A KUST IK OG DESIGN
Tænk akustik ind i lokalets design og skab de bedste
rammer for koncentration, velvære og effektivitet.
Med DAMPA® Silent Board kan akustikken let tilpasses
dine designvisioner inden projektstart eller optimere
eksisterende lokaler eller områder, hvor der er behov
for akustisk tilpasning.
Det kan f.eks. være i ældre skoler, hvor akustikken både
skal passe til tumult i frikvarteret, og at den bagerste
elev kan høre, hvad læren siger i undervisningen.

Om det er skolelokaler, gangarealer,
eventsteder, restaurationsområder eller
andet, er DAMPA® Silent Board ideelt
med sine akustiske egenskaber og
designmuligheder
Miki Hendriksen,
akustikansvarlig, DAMPA ApS

Optimal akustik
øger koncentrationen
og effektiviteten.
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Optimal akustik
giver mindre stress
og mere overskud.

Optimal akustik
understøtter et
behageligt indeklima.
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K R E AT I V T
DESIGN
Lad dit design komme til live igennem
DAMPA® Silent Board’s robuste ståloverflade,
hvor designudtrykket kan tilpasses præcis
dine ønsker.
Slip kreativiteten løs ved at udnytte stålets
naturlighed eller brug overfladens alsidighed
med mulighed for alle RAL- og NCS-farver,
samt digitalprint.
Kombiner med dit udvalgte perforationsmønster for optimal akustik og unikt
tilpasset designæstetik.
Dermed kan du fleksibelt understøtte
indeklimaet igennem kreative overfladevalg
og skabe de bedste rammer for
rummets brugere.
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OVERFL ADER
Fordi DAMPA® Silent Board produceres
i stål, opnås et robust vægpanel velegnet
til travle og udsatte områder, med lang
levetid i både produkt og æstetik.
Samtidig er du sikret et produkt, der kan
genanvendes 100% pga. stålets bæredygtige og cirkulære egenskaber.
Udnyt stålets naturlige overflade og skab
udtryksfulde eller ensartede design i look
som rust, galvanisering, gunmetal og
meget mere.
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FA R V E R

SK A B V ELVÆR E M ED DI T VA LG A F FA RV ER

Brug farverne til at understøtte det gode indeklima
og skab velvære igennem dit farvevalg.
Studier viser, at farver kan have positiv indvirkning på,
hvordan vi opfatter et lokale, og hvordan vi bruger det.
Brug f.eks. blålige toner til at skabe ro, fokus og plads
til tanker.
DAMPA® Silent Board kan leveres i alle RAL- og NCSfarver, samt digitalprint, så du kan tilpasse dit design
efter dine behov.
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AKUSTIK
For bedst at kunne tilpasse akustikken i et lokale,
udnytter vi, med DAMPA® Silent Board,
det bedste fra to verdener:
En porøs absorbent i blødt materiale
f.eks. akustikfilt, samt en resonansabsorbent,
panelets robuste, perforerede ståloverflade.
Ved at kombinere disse med forskellige dimensioner
og dybder, sikres det at DAMPA® Silent Board er i
lydabsorptionsklasse A, og du opnår effektiv tilpasning
af efterklangstiden, som bestemmer, hvordan vi
opfatter akustikken i et lokale.
DAMPA® Silent Board produceres i dimensionerne
600x1200 mm, 600x1500 mm og 600x1800 mm,
med en dybde på 50 mm eller 100 mm
for bedst tilpasset akustik.
Desuden kan panelerne tilpasses
efter dine specifikke projekt- og akustikkrav.
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P E R F O R AT I O N

E K S E M P E L P Å LY D M Å L I N G E R
beregne det akustiske behov i lokalet,

Laboratory measurement of sound absorption according to
EN ISO 354:2003

både før og efter det er taget i brug.

Client:

DAMPA ApS, Højeløkkevej 4 A, 5690 Tommerup, Denmark

Date of test:

7 January 2021

virkning, har vi etableret et lydhårdt rum

Test specimen:

Silent Board with 40 mm mineral wool

på vores fabrik i Tommerup.

Construction
height:

55 mm (Type A mounting)

Her bruger vi Brüel & Kjær måleudstyr

Test area:
Room volume:
Room surface:

10.8 m²
215 m³
305 m²

Med akustisk data er det muligt at

Vælg imellem vores standardperforationer (nedenfor)
eller lad os sammen skabe et unikt udtryk tilpasset dine
design- og akustikønsker.
Opnå lydabsorption i selv de lave frekvensområder ved
at udnytte de forskellige dybder DAMPA Silent Board
®

tilbyder.

For at sikre vores løsningers akustiske

(B&K 2250) til at opnå indikerende data på
efterklangstiden af vores akustiske emner
i henhold til EN ISO 354 og EN ISO 11654
modificeret, inden der foretages akkredite-
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rede målinger.
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Med udgangspunkt i disse data, fastlæg4,95
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ges absorptionskoefficienten ved hjælp af
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Sabines formel.
Absorptionskoefficient

Standard Ø1,8 mm
Åbent areal 20,8%
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Absorption class: A

FORCE Technology, 13 January 2021
Michelle Herlufsen
Acoustics, Noise and Vibrations

Akkrediteret data fra Force Technology, DANAK 100/2619.
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DAMPA® Silent Board 600x1200 mm
med 40 mm akustikindlæg.

αp

0.8

Practical absorption coefficient, weighted absorption coefficient and absorption class according to EN
ISO 11654:1997:
w = 0.95

30º

6

Frequency
f
[Hz]
125
250
500
1000
2000
4000

1.0

Absorption coefficient

OG AKUSTISK YDEEVNE

Graph Sheet 2

PRODUKTINFO
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Standard Ø4 mm
Åbent areal 40,3%
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120-36725 / DANAK no. 100/2619
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Standard Ø6 mm
Åbent areal 40,3%

12,06

DAMPA® Silent Board WHITE
Overflade:
Hvid, lakeret
Perforation: Standard, 4 mm
Akustikfilt:
Hvid

DAMPA® Silent Board VELVET
Overflade:
Bruneret
Perforation: Standard, 4 mm
Akustikfilt:
Sort

DAMPA® Silent Board WHITE
Overflade:
Hvid, lakeret
Perforation: Speciel
Akustikfilt:
Hvid

DAMPA® Silent Board BLACK
Overflade:
Sort, lakeret
Perforation: Speciel
Akustikfilt:
Sort

DAMPA® Silent Board RUST
Overflade:
Korroderet stål
Perforation: 8 mm
Akustikfilt:
Sort

DAMPA® Silent Board RAW
Overflade:
Oxideret
galvaniseret stål
Perforation: Standard, 4 mm
Akustikfilt:
Sort og hvid

DAMPA® Silent Board RAW
Overflade:
Oxideret
galvaniseret stål
Perforation: Speciel
Akustikfilt:
Sort

DAMPA® Silent Board RUST
Overflade:
Korroderet stål
Perforation: Speciel
Akustikfilt:
Sort
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Standard Ø8 mm
Åbent areal 40,1%
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Vi har arbejdet med metal og
akustik siden 1951, hvorfor det
var nærliggende at understøtte
vores akustiklofters indeklimamuligheder igennem nytænkning
af metallernes designfleksibilitet og
cirkulære egenskaber i udviklingen
af DAMPA® Silent Board

DAMPA, DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00, dampa@dampa.dk, www.dampa.com

Da m pa B yg 0 4/2021

Mogens Kjærgaard,
produktchef DAMPA ApS

