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Knauf Soundboard

Kipsilevy, johon on yhdistetty kaiutin
näkymätön





Knauf Soundboard

Arkkitehtoninen vapaus on nyt mahdollista - myös silloin kun suunnitellaan äänimaa-

ilmaa. Knauf Soundboard on levy, jossa sisäänrakennettu kaiutin on täysin näkymättö-

missä. Levy voidaan asentaa seinään tai kattoon. Knauf Soundboardin kipsilevypinta 

toimii kalvona, joka saadaan värähtelemään kaiuttimen tavoin. Värähtely saadaan 

aikaan levyn takapuolella olevilla muuntimilla.

Nyt tulee musiikkia
seinistä ja katoista

Käyttömahdollisuudet
Knauf Soundboard voidaan yhdistää tavallisiin stereoihin tai AV-laitteisiin kuten tavallinen kaiutin. Se ei vaadi 
mitään kalliita lisälaitteita.

Knauf Soundboard voidaan asentaa sekä uusiin että olemassa oleviin rakenteisiin. Esimerkkejä sovelluskohteista:

 Alaslasketut katot

 Yläpohjat

 Väliseinät

 Ulkoseinät

 Erilliset seinäkkeet



Knauf Soundboard

Knauf Soundboardin edut verratuna perinteiseen kaiutinjärjestelmään:
 Ei näkyvää asennusta, yhtenäinen tasainen pinta ja täydellinen vapaus sisustussuunnitteluun.
 Ei vaadi lisätilaa.
 Laaja lähetyskulma (180º vaaka- x 180º pystysuunnassa) koko taajuusalueella.
 Tarvitaan vähemmän kaiuttimia.
 Vähentää ilkivallan tai varastamisen riskiä, koska kaiutin ei ole näkyvissä.

Tekniset ominaisuudet:

 Pituus x leveys: 625 x 500 mm

 Paksuus: 12,5 mm

 Paino: 3,8 kg

 Toistoalue: 100 Hz – 18.000 Hz1) 

 Lähetyssuunta: 180º vaaka x 180º pysty

 Nimellisteho: 30 W

 Maksimiteho: 60 W

 Impedanssi: 4 ohm

 Herkkyys: 83 dB (1W /1 m)

 Maksimi äänenpainotaso (SPL): 97 dB (1 m)

 Paloeristävyys kuten normaalilla kipsilevyllä

 Soveltuu 100 V audiotekniikkaan 2)

 Asennussyvyys 30 mm

 Kaapelin liitinosa

 2 x 1,5 mm2   kaapelipituus < 10 m

 2 x 2,5 mm2 kaapelipituus < 25 m

 2 x 4,0 mm2 kaapelipituus < 50 m

1) Alle 100 Hz taajuudet voidaan hoitaa erillisellä subwooferilla.
2) Suosittelemme että sähköinsinööri vastaa suunnittelusta sekä yli 

 määräisen 100 V muuntajan asentamista. Kysy paikallisesta audio 

 liikkeestä.

Äänikenttä: Peristeiset kaiuttimet Äänikenttä: Knauf Soundboard
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Perinteinen kaiutinjärjestelmä
Rajoitettu lähetyskulma ja epätasainen taajusjakauma

Knauf Soundboard
Hyvä ja selkeä äänentoisto kaikilla taajuksilla sekä laaja 
äänikulma
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Ääneneristävyys (asennettu seinään)

Kun Knauf Soundboard asennetaan kevyeen väliseinään tai vastavaan, rakenteen ääneneristävyys heikkenee R’w 1 dB:n yksi-

kerrosrakenteella, ja jos molemmilla puolilla on kaksi levyä, niin heikennys on 2 dB.

Suunnittelu

Koko alueen kattava taustamusiikki

Kuinka monta Sounboardia tarvitaan?

 Huonekorkeus < 3m = 1 Soundboard per 30 m2 lattiapinta-ala

 Huonekorkeus 3-5 m = 1 Soundboard per 50 m2 lattiapinta-ala

Samalla on huomioitava, että kaiuttimet eivät saa olla yli 6 metrin päässä toisistaan tai heijastavasta seinästä. Näin varmiste-

taan, että huoneessa on tasainen äänikenttä (tämä on tärkeää varsinkin esim. käytäviä suunniteltaessa).

Korkeampi vaatimustaso

Sähkösuunnitelijan käyttöä suositellaan, kun tehdään äänentoistoltaan vaativia kohteita. Kun tehdään simulaatioita EASE (3.0 / 

4.0) tai Ulysses ohjelmilla, voidaan referenssidataa ladata www.knauf.de/soundboard sivulta.

Matalien taajuuksien toistoon (esim. musiikissa) tulee käyttää erillistä volyymi- ja taajuussäätimellä varustettua subwooferia. 

Stereoäänen muodostamiseksi vaaditaan vähintään kaksi Soundboardia.

Seinään asennus

Soundboard tulee asentaa seinän korkeimpaa kolmannekseen. Asentamalla kaksi Soundboardia vastakkaisille seinille ääniken-

tästä saadaan mahdollisimman yhtenäinen.

Esimerkkejä

Konfrenssihuone, joka on n. 6 m leveä ja 10 m pitkä vaatii hyvää puheen erotettavuutta.

 Asenna 2 Soundboardia etuseinään.

 Jos huone on yli 10 m pitkä, voidaan lisäkaiuttimet asentaa joko kattoon tai takaseinään.

HUOM! 

Soundboard- levyt tulee asentaa mahdollisimman yhdenmukaisesti lattiapinta-alaan nähden.

Huom! Mahdollisesta ylikuormituksesta aiheutuvan rikkoutumisen estämiseksi suosittelemme lasi-
putkisulakkeen (24V, 18W) asentamista. Sulake on hyvä asentaa sellaiseen paikkaan, että se voidaan 
tarvittaessa vaihtaa
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Knauf Soundboard- levyn asentaminen

1. Tee aukko

Tee rakenteeseen 630 x 505 mm aukko (5 mm 
levyä suurempi kumpaankin suuntaan). Aukon 
reunaan tehdään viiste. Soundboard asennetaan 
kantavien rankojen väliin (vahvista kannakeita/ 
ripustuksia tarvittaessa). Asennusvaraa oltava 
vähintään 30 mm (levyn asennussyvyys).

2. Lisätuenta 3. Testaus

Leikkaa palat CD 60x27 alakattorankaa kantavien 
rankojen väliin (n. 10 mm lyhyemmäksi kuin 
kantavien rankojen väli). Ruuvaa palat kiinni 
levyrakenteeseen (ruuviväli n. 100 mm)

Poista Knauf Soundboardin takana oleva kuljetus-
suojaus. Testaa kaiutinta mukana tulevan ohjeen 
mukaan. 
Liitä kaiuttin lopullisesti.

4. Kiinnitys 5. Viimeistely Seinään asennus - vaihtoehto 1

Aseta Soundboard aukon keskelle siten, että reu-
noihin jää n. 2-3 mm rako. Kiinnitä Soundboard 
sekä kantaviin rankoihin että lyhyellä sivulla 
oleviin lisätukiin. Ruuvausväli n. 100 mm. Testaa 
kaiuttimen toiminta.

Saumat tasoitetaan Knauf Uniflott saumata-
soitteella ja saumanauhalla. Ruuvien kannat 
täytetään.

Seinään asennus - vaihtoehto 2

Leikkaa kaksi palasta rankaa (n. 10 mm lyhyempiä 
kuin rankaväli) ja ruuvaa (n. 100 mm välein) ne 
kiinni levytykseen. Rangan laippa keskitetään 
aukon reunoille.

Leikkaa neljä palasta rankaa ja ruuvaa (n. 100 
mm välein) ne kiinni levytykseen. Rangan laippa 
keskitetään aukon reunoille.

Huomioitavaa

Varmista ettei rakenteeseen kohdistu mitään häiritsevää värähtleyä tai tärinää 

(esim. ilmastoinnista). 

Alaslasketussa rakenteessa ei saa olla mitään irtonaisia tai irrallaan olevia osia 

tai rakenteita. Soundboardin takaosa ei saa koskettaa mitään lukuunottamatta

ääneneristeitä (minerallivilla).

 Soundboardin pinnoitus voidaan tehdä seuraavilla tavoilla: ylitasoitus laas 

 tilla 2 mm saakka, tapetointi tai maalaus. Soundboardia ei voi laatoit-  

 taa.

 Soundboard levy ei ole tehty kestämään iskuja (esim. pallo).
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Knauf Soundboard- detaljit

Alaslaskettu katto yksinkertaisella kipsilevyllä

Väliseinä, yksinkertainen kipsilevykerros

Soundboardin kattoasennus yläpuolelta katsottuna Soundboardin seinäasennus sivulta katsottuna
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Käyttökohteet

 Julkiset rakennukset

 Pientalot

 Ravintolat / hotelliaulat

 Museot

 Tavaratalot

 Neuvotteluhuoneet

 Lentokentät ja koulut
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Käyttökohteet: 

	 Julkiset rakennukset

	 Pientalot

	 Ravintolat / hotelliaulat

	 Museot

	 Tavaratalot

	 Neuvotteluhuoneet

	 Lentokentät ja koulut


