Professionel støjservice

Profil:
Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til
industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års
erfaring og anvendes som specialister og rådgivere inden
for alle grene af støj- og akustikløsninger. Vi tager ansvar
for alle processer fra opmåling, over montage til det
færdige projekt. Hos os er et ord, et ord. Det betyder, at
projektet altid leveres til aftalt tid.

En global partner
Støjakustik løser både opgaver i Danmark, England, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Rusland og Holland. Vi har professionelle samarbejdspartnere i ind- og udland, som leverer
markedets bedste støj- og akustikprofiler. Profiler som
er prisattraktive, og som altid vælges på baggrund af en
grundig analyse af behov og løsningskrav. En analyse der
enten foretages af os eller af kundens rådgivere.

Støjakustik giver garanti
Støjakustik lever af tilfredse kunder. Vi har et højt serviceniveau, en høj kvalitet, og så er vi gode til at afkode
kundens behov. Det er vigtigt for os, at løsningen både
dæmper lyden til det aftalte niveau og bliver en naturlig
del af produktionsmiljøet, så effektivitet og arbejdsmiljø
er i højsæde. Vi er vestjyder og kun tilfredse med det
bedste. Derfor giver vi også garanti på de støjløsninger,
vi leverer. Hvis ikke støjreduktionen er opnået til det
aftalte niveau, laver vi de ændringer, der skal til, så kravene opfyldes. Det kalder vi sund fornuft.

Markante kunder
Støjakustik arbejder for markante kunder som Grundfos,
Danfoss, Tulip, Glud & Marstrad, Velux m.fl. Vores kunder
er altid vores fokus, og det gælder både de mindre og de
store kunder.

Brødrene Støj
Tom og Ole Jensen er brødre og ejerne af Støjakustik. De
er de førende støjspecialister i Danmark. Med 25 års erfaring i støjreduktionsløsninger og med referencer som
Velux, Glud & Marstrand, Grundfos, Johnson Controls,
Cheminova, Novo Nordisk, Danfoss samt en lang række
internationale kunder i Tyskland, England, Polen, Tjekkiet,
Rusland og Holland er der ikke nogen støjreduktionsopgave, der ikke kan løses af Støjakustik.
Tom og Ole arbejder efter mantraet: En aftale er en aftale.
Det betyder, at leveringstid altid overholdes, ligegyldigt
om det betyder både dage og nætter.
En støjreduktionsopgave starter altid med en indgående
dialog med kunden, hvor fleksibilitet og det at lytte til
kunden er vigtige nøgleord.

Det startede et helt andet sted
Tom og Ole Jensen er startet med en håndværksmæssig
uddannelse. Siden byggede de begge huse i Tyskland og
siden blev de begge ansat ved en konkurrerende virksomhed inden for støjreduktion i Danmark. Efter ca. 15 år
startede de Støjakustik.

Støjproblemer
Vi tager ansvar for hele processen
Støjproblemer på arbejdspladsen kan give varige høreskader, højere sygefravær og nedsætte produktiviteten. Ved
at forbedre lydforholdene opnås bedre trivsel, bedre arbejdsmiljø og en bedre medarbejder performance. Støjakustik er specialister i støjproblemer.
I Støjakustik tilbyder vi at tage hele processen fra kortlægning af støjproblemerne til rådgivning, projektering,
konstruktion og montage. Den indledende og afsluttende støjmåling foretages af eksterne partnere, som vi kan
henvise til. Vi kender markedet indgående og samarbejder
kun med de bedste.

Hvad er støj
Støj er mange ting. Der tales om pludselig opstået støj,
om et konstant højt støjniveau og om akustikproblemer.
Fælles for alle generne er, at hørelsen belastes, og i værste tilfælde risikeres varig hørenedsættelse. Hørenedsættelse kan ske ved en vedvarende støjbelastning på over
80dB eller ved en kraftig støjimpuls som f.eks. en eksplosion eller lignende. Iflg. Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 63 af 6. februar 2006 må ingen person udsættes for
vedvarende støjbelastning over 80 dB(A).
Støjakustik tilbyder en bred pallette af løsninger til reduktion af støjniveauet både indendørs og udendørs.

”En aftale er en aftale - ligegyldigt
Vi tilbyder:
• Lydteknisk godkendte støjpaneler
• Fleksibelt modulsystem til indkapsling af
maskiner og kontorer
• Modulsystem bestående af paneler, døre,
vinduer, porte, sluser og støjvægge.

Støjdæmpningsgaranti
Vi tilbyder en støjdæmpningsgaranti på alle vores løsninger. Det betyder, at den aftalte støjdæmpning garanteres.
Viser de efterfølgende støjmålinger, at effekten ikke er opnået, sørger vi for, at de yderligere foranstaltninger, der
skal etableres bliver etableret, så garantien kan opfyldes.

Støjdæmpning af maskiner
Det er vigtigt, at kontrollere støjniveauet ved køb af nye
maskiner. Det er ofte langt nemmere at opnå en optimal
løsning på støjproblematikkerne ved at være opmærksom
på den støj maskinen genererer ved køb og opstilling herunder de forhold, der har indflydelse på støjudviklingen.
Det er vigtigt at tænke i en støjsvag proces, dvs. at maskinen stoppes, hvis den ikke bruges. Støjakustik kan tilbyde
to løsninger til dæmpning af støj forårsaget af maskiner:
En mobil støjvæg og en indkapsling af maskinen/kontoret.

Mobil støjvæg
En mobil støjvæg kan dæmpe støjniveauet væsentligt. For
at opnå bedst mulig dæmpning skal væggen placeres så
tæt på støjkilden som mulig, alternativt så tæt på modtageren som mulig. Skærmen skal slutte tæt til gulvet,
så unødig støj ikke trænger ud. Mobile støjvægge anvendes ofte ved støjkilder som vinkelslibere, pumper mv., der
ikke genererer en konstant støj.

Indkapsling af maskiner og værkstedskontorer
Til meget støjende maskiner og til værkstedskontorer,
som er placeret i produktionen anbefaler vi Støjakustik
sandwichpaneler. Panelerne er 60 cm brede og lagerføres
i forskellige længder. Det er en professionel og fleksibel
løsning, hvor maskinen eller kontoret indkapsles. Panelerne sættes nemt sammen i et han- og hunsystem og kan
nedtages og genbruges til andre maskiner/formål, hvis behovet opstår.
Sandwichpanelerne kan bygges sammen med Støjakustik’s system af aluminiumsvinduer og døre samt porte og
sluser. Systemet konstrueres, så det er nemt at aftage fag
i forhold til rengøring, og således at produktionen fortsætter uændret trods indkapslingen.

hvad det koster af indsats”
Bent Larsen,
Sikkerhedsleder, Glud & Marstrand:
“Vi har brugt Tom og Ole i mange år.
De er fleksible og meget løsningsorienterede.
Vi føler os godt rådgivet og i gode hænder”

Væg- og loftsakustiksystem
I lokaler med hårde overflader reflekterer lyden fra lofter,
gulve og vægge. Det giver støj, en lang efterklangstid og
forstyrrende ekkoer. Summen af alle reflekterende lyde giver et samlet støjniveau, der er højere end den enkelte
lyd, og der er derfor behov for at absorbere lyden igennem en støjdæmpning. Det betyder, at:
•
•
•

Støjniveauet sænkes
Efterklangstiden sænkes
Individuelle reflekser sænkes

Støjakustik leverer akustikløsninger til både industri, institutioner og private hjem og er landsdækkende.

Løsninger til støjreduktion
Støjakustik har sammensat et professionelt system til
løsning af støjproblemer i både industri- og servicefag.
Støjproblemer skal nemlig tages alvorligt. Både stress og
varige høreskader kan være resultatet af vedvarende støjproblemer. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, som kan være
langt dyrere i den sidste ende.

Inden Støjakustik yder rådgivning omkring løsning af støjproblemer, skal der foretages en støjmåling. Støjmålingen
foretages af et eksternt firma. Efter projektering, konstruktion og montage foretages en kontrolmåling, og Støjakustik giver garanti på resultatet.

Lydabsorberingsgrad alpha S

Støjdiagram

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Frekvens [Hz]

125

250

500

1000

2000

Lofte og vægge støjdæmpede

4000

Støjkabiner

Loftspaneler

Lofts- og vægpaneler

Støjkabiner

Støj, akustik, problemanalyse, løsningsforslag, projektering og montage
Service & Støjdæmpning ApS · Holmhuse 2 · DK-7860 Spøttrup · www.støjakustik.dk · Telefon +45 53 74 80 02

