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Lyddæmpning

Reducering af lydstyrken med 3 dBA

Funktionelt og moderne udseende
Strømlinet og diskret design

Uændret ydelse og garanti

Ingen indvirkning på opvarmningsydelsen og din garanti forbliver uforandret

Hurtig installation
Kun få skridt og den er monteret

Oplev

en verden i stilhed
Lyddæmpningsbeklædningen er en ideel og praktisk måde at sænke lyden fra Daikin Altherma udendørsenheden på.
Overhold de lokale støjregler, mindsk støjen hvis der er begrænset installationsplads, eller enheden installeres tæt på
nabogrunden. Med brug af denne nye lyddæmpningsbeklædning, kan støjen fra Daikin Altherma udendørsenheder
reduceres med yderligere -3 dB(A).
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- Reducer støjudsendelsen med -3 dB(A), hvilket svarer til mere end
50 % reduktion af støjniveauet
- Beregnet til Daikin Altherma ERGA-D eller ERLQ-C udendørsenheder
- I nattilstand reduceres støjen til mindre end 35 dB(A) i en afstand af 3 meter.

Funktionelt
og moderne udseende

Det strømlinede, diskrete design indgår harmonisk i
nutidens bygningsarkitektur.

Uændret ydelse og garanti

- Installation af lyddæmpningsbeklædningen har ingen indvirkning på varmeydelsen
fra din udendørsenhed, kun støjniveauet bliver reduceret.
- Din garanti forbliver uændret.

Hurtig installation

- Lyddæmpningsbeklædningen leveres i en flad kasse.
- Den kan installeres over en stående eller væghængt udendørsenhed.
- Der medfølger enkle og letforståelige samleanvisninger i kassen.
- Montering af lyddæmpningsbeklædningen tager mindre end 20 minutter
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