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Beschrijving
Bij de montage van kasten voor geluidsisolatie van het type AU-
DIX®... moet in acht worden genomen, dat vanuit de metaal-
staanderconstructie van de wand, de beplanking van de wand of
de aansluiting van de luchtleiding geen geluidsoverdracht
plaatsvindt.

Montagevoorbeelden
AUDIX®-R met DSC...

AUDIX®-ÜSG...

- Voor de bevestiging aan de wand-C-profielen moeten door
de installateur montagehoeken en schroeven worden
gebruikt (bevestigingsstrips en bevestigingshoeken op aan-
vraag).

- De beplanking van de wand mag niet aan de AUDIX®... wor-
den bevestigd.

- De kasthals mag na de montage niet uit de beplanking ste-
ken. Om geluidontsnapping te voorkomen moet de gleuf tus-
sen de kasthals en de beplanking met gepast duurzaam
elastisch materiaal worden gesloten.

- Vul grotere holle ruimten tussen de AUDIX®...en de wand-C-
profielen met isolatiemateriaal voor wanden.

- De afdekking van de opening (A) voorkomt tijdens de afwer-
king van het gebouw vervuiling van de AUDIX®...

- Voor de inbouw van het luchtrooster moet de AUDIX... wor-
den gereinigd.

- De montage van het luchtrooster bijv. DSC... gebeurt daarna.

Flexibele aansluiting van de luchtleiding
eventueel aanvullende isolatiestrips door de installateur te 
voorzien
C-wandprofiel
Sluit de gleuf tussen de kasthals en de beplanking van de wand 
met duurzaam elastisch materiaal.

X

Aanvullende isolatiestrips door de installateur te voorzien
C-wandprofiel
Sluit de gleuf tussen de kasthals en de beplanking van de wand 
met duurzaam elastisch materiaal.
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Verlenging kasthals
AUDIX®-ÜSG-LG-KHV                      AUDIX®-ÜSG-LV-KHV

AUDIX®-AW-R

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-PB

Bevestigingshoek en bevestigingsstrip op aan-
vraag
Bevestigungshoek

Bevestigingsstrips (-BL)

Vul de holle ruimten tussen het isolatiemateriaal van de wand

Aanvullende isolatiestrips door de 
installateur te voorzien
Sluit de gleuf tussen de kasthals en de 
beplanking van de wand met duurzaam 
elastisch materiaal.


