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ENERGIA SŁONECZNA FOTOWOLTAIKA
WSPORNIKI – BARIERA AKUSTYCZNA – SI-ESF-S-PVNB
Hałas drogowy został uznany przez Światową Organizację
Zdrowia
za
ważny
czynnik
przyczyniający
się
do
zanieczyszczenia
środowiska.
Oprócz
powodowania
dyskomfortu, ma on znaczny negatywny wpływ na zdrowie w
populacjach żyjących w pobliżu infrastruktury drogowej.
Dźwięki wychodzące z dróg są uważane za najbardziej
irytujące.
Zgodnie
z
przeprowadzonymi
badaniami,
dopuszczalny poziom dźwięku dochodzącego z kanałów
komunikacyjnych w ciągu dnia wynosi w przybliżeniu L=50-65
dB, w zależności od rodzaju budynku w danym obszarze.
Poziom
hałasu
emitowany
przez
istniejące
trasy
komunikacyjne powinien być ograniczony do tego zakresu.
Ekrany akustyczne lub ekrany antyszumowe umożliwiają
zmniejszenie poziomu hałasu w obszarach mieszkalnych, miejskich i przemysłowych dzięki tłumieniu hałasu pochodzącego z
dróg, linii kolejowych lub przemysłu.
Solar Innova przeprowadza badanie akustyczne, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdego problemu, dostosowując
ekrany akustyczne do każdej sytuacji zarówno w środowisku miejskim, jak iw branży.
Fotowoltaiczne bariery akustyczne Solar Innova są wytwarzane z półprzezroczystych paneli fotowoltaicznych, zmniejszając w
ten sposób efekt wizualny wytwarzany przez inne typy konwencjonalnych barier.
Zalety, że takie bariery są: niezwykła moc wygłuszenia, doskonałą przepuszczalność światła, bardzo dobrą odpornością na
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, są całkowicie do recyklingu, a jednocześnie generować energię odnawialną.
Nasze projekty nie tylko radykalnie zmniejszają zanieczyszczenie hałasem, ale także dostosowują się do otoczenia ze względu
na jego estetykę, minimalizując estetykę i wpływ na środowisko.
Utrzymanie naszego systemu jest minimalne, ponieważ materiał nie ulega pogorszeniu ani w jego strukturze, ani w modułach
fotowoltaicznych, będąc w stanie zagwarantować trwałość ponad 30 lat.
Wszystkie metalowe elementy tworzące barierę akustyczną są dogodnie zabezpieczone przed utlenianiem.
Oprócz pomocy w redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, przyjęcie PVNB zapewnia także inne pozytywne korzyści
gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
Obszary zastosowania:
√ Przezroczyste i nieprzezroczyste ekrany akustyczne dla infrastruktury kolejowej i transportu drogowego.
√ Zabezpieczenia akustyczne.
√ Przemysły, które wymagają ekranów akustycznych antyszumowych i wizualnej kontroli obszaru, w którym znajduje
się źródło emisji hałasu.
√ Architektura, urbanistyka.
√ Specjalne przeszklenie.

Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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