
pinta Absorber RONDO

Uw akoestische systeemoplossing



... een akoestische cilinder voor geluidsabsorptie in een breed frequentiebereik.

De absorberende cilinder pinta Absorber RONDO overtuigt niet alleen door zijn vorm, 
maar ook door de ruime keuze in uitvoeringen en materialen. De absorberende cilinder 
heeft een breed absorptiespectrum, is verouderingsbestendig, vormvast en biedt oplos-
singen in situaties waar brandveiligheid een belangrijke factor is. De kleur kan uit een 
breed palet gekozen worden, en een bijzondere highlight is de hydro- en oleofobe uitvoe-
ring van de absorberende cilinder.
Montage is zowel met een systeem met kabels of met zichtbare T-profielen van 24 mm 
mogelijk, zodat de pinta Absorber RONDO op elke plek te gebruiken is, afhankelijk van de 
uitvoering naar keuze horizontaal of verticaal gemonteerd. Door de uiterst eenvoudige 
montage zijn de absorberende cilinders altijd achteraf aan te brengen zonder de lopende 
productie te hoeven onderbreken. In een standaard systeem met zichtbare T-profielen 
van 24 mm worden de absorberende cilinders met de juiste rasterafstand met T-dwar-
sprofielen in de hoofddraagprofielen geklemd of met een horizontaal in de kern verlopen-
de aluminiumbuis op hun plaats gelegd.
In een staalkabelsysteem worden eerst de staalkabels op de gewenste hoogte en op 
de berekende afstand aangebracht en gespannen. Daarna worden de pinta Absorber 
RONDO’s S met de in de fabriek voorgemonteerde spiraalveren opgehangen, waarbij 
tussen de spiraalveren afstandhouders worden geschoven.

VOOR HOGE RUIMTES, ONT-
VANGSTHALLEN OF STADIONS ....

www.pinta-acoustic.de

Hangsystemen



pinta absorberende cilinder RONDO

Productvoordelen
_ Kan horizontaal en verticaal worden opgehangen
_  Buitengewoon goede geluidsabsorptie
_  Vorm en akoestische eigenschappen van de absor-

berende cilinder kunnen worden aangepast
_  Hoge verouderingsbestendigheid
_ Eenvoudige montage, dus makkelijk achteraf aan te  
 brengen
_  Bij montage geen onderbreking van de lopende pro-

ductie, geen steiger nodig
_  Uitvoeringen in brandklasse A2 (willtec FM) of hydro- 

en oleofoob (willtec H) op aanvraag

Geluidsabsorptiecoëfficiënt �p, pinta Absorber RONDO S, conform DIN EN ISO 11654
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RONDO S 1250 x Ø 230 mm, RMA 400 – plenum 1770 mm
  �p  0,40 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00
RONDO S 1250 x Ø 230 mm, RMA 600 – plenum 1770 mm
  �p  0,30 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00
RONDO S 1250 x Ø 230 mm, RMA 720 – plenum 1770 mm
  �p  0,25 0,50 0,90 1,00 1,00 1,00

�
p

Productgegevens Absorber RONDO
Eigenschap DIN Waarde
Basismateriaal Melamineharsschuim
Kleuren* wit, grijs
Materiaaldichtheid** EN ISO 845 9,5 ± 1,5 kg/m³
Brandverloop DIN 4102 B1 moeilijk ontvlambaar
Algemeen testcertificaat Duits 
bouwtoezicht

P-NDS04-291

Geluidsabsorptiecoëfficiënt
(d = 50 mm; 2.000 Hz)

DIN 52 215 > 90 %

Het schuimmateriaal kan poriën van verschillende groottes bevatten.

*   Kleurafwijkingen zijn mogelijk.
** Conform EN ISO 845 vastgesteld op basis van testobjecten met de volgende minimale afmetingen: 

250 x 250 x 250 mm.

Afmetingen
Absorber RONDO T met T-groef voor horizontale ophan-
ging
_ 1200 x Ø 150 mm
_ 1200 x Ø 230 mm

Absorber RONDO S met draagprofiel en 2 montage-
haken voor horizontale ophanging (af fabriek voorge-
monteerd)
_ 1250 x Ø 150 mm
_ 1250 x Ø 230 mm

Meer informatie in het technische productblad.
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pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Duitsland

info +49 (0)8141. 88 88-0
fax +49 (0)8141. 88 88-555
www.pinta-acoustic.de

pinta Absorber RONDO

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


