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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
MOUNTING – PV NOISE BARRIER – SI-ESF-S-PVNB
Ο θόρυβος της κυκλοφορίας έχει αναγνωριστεί από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ως σηµαντικός παράγοντας που
συµβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Εκτός από την
πρόκληση δυσφορίας, έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία των πληθυσµών που ζουν κοντά στην οδική
υποδοµή.
Οι ήχοι που αναδύονται από τους δρόµους θεωρούνται µεταξύ
των πιο ενοχλητικών. Σύµφωνα µε τις µελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν, το αποδεκτό επίπεδο ήχου που
προέρχεται από τα κανάλια επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της
ηµέρας είναι περίπου L=50-65 dB, ανάλογα µε τον τύπο του
κτιρίου στην περιοχή. Το επίπεδο θορύβου που εκπέµπεται από
τις υπάρχουσες οδούς επικοινωνίας πρέπει να περιορίζεται σε
αυτό το εύρος.
Ακουστικές οθόνες ή αντιθαµβωτικές οθόνες επιτρέπουν τη µείωση των επιπέδων θορύβου σε κατοικηµένες, αστικές και
βιοµηχανικές περιοχές χάρη στην εξασθένηση της ηχορύπανσης από οδούς, σιδηροδρόµους ή βιοµηχανίες.
Η Solar Innova εκπονεί µια ακουστική µελέτη για να βρει τη βέλτιστη λύση για κάθε πρόβληµα, προσαρµόζοντας τις ακουστικές
οθόνες σε κάθε κατάσταση τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στη βιοµηχανία.
Τα φωτοβολταϊκά ακουστικά φράγµατα του Solar Innova κατασκευάζονται µε ηµιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, µειώνοντας
έτσι την οπτική πρόσκρουση που παράγεται από άλλους τύπους συµβατικών φραγµών.
Τα πλεονεκτήµατα αυτού του τύπου φραγµών είναι: η αξιοσηµείωτη δύναµη της ηχοµόνωσης, η εξαιρετική µετάδοση του
φωτός, η πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, οι ακτίνες UV, είναι πλήρως ανακυκλώσιµες και ταυτόχρονα παράγουν
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Τα σχέδια µας όχι µόνο µειώνουν ριζικά την ηχορύπανση αλλά και προσαρµόζονται στο περιβάλλον λόγω της αισθητικής του,
ελαχιστοποιώντας τις αισθητικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η συντήρηση του συστήµατός µας είναι ελάχιστη, καθώς το υλικό δεν υποβαθµίζεται ούτε στη δοµή του ούτε στα
φωτοβολταϊκά στοιχεία, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζει διάρκεια µεγαλύτερη των 30 ετών.
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία που σχηµατίζουν το ακουστικό φράγµα προστατεύονται εύκολα από την οξείδωση.
Εκτός από τη συµβολή στη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, η υιοθέτηση του PVNB παρέχει
επίσης και άλλα θετικά οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Πεδία εφαρµογής:
√ Διαφανείς και αδιαφανείς ακουστικές οθόνες για σιδηροδροµικές υποδοµές και οδικές µεταφορές.
√ Προστασία ακουστικής µόνωσης.
√ Βιοµηχανίες που απαιτούν ηχητικές οθόνες θορύβου και µε οπτικό έλεγχο της περιοχής στην οποία βρίσκεται η πηγή
εκποµπής θορύβου.
√ Αρχιτεκτονική, πολεοδοµία.
√ Ειδικά τζάµια.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

