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GLIDEFLOW - deskové tlumiče hluku

Tlumiče Glide� ow jsou konstruovány na absorpční či rezonanční bázi. Tlumič je
z hlediska své konstrukce vyvinut tak, aby vlastní hluk tlumiče a tlaková ztráty 
byly výrazně eliminovány. Dosažení nižší tlakové ztráty má za následek snížení 
potřebného externího tlaku soustavy a tudíž příkonu motoru ventilátoru. Tlumi-
če jsou vyrobeny ve standardu z pozinkovaného plechu, aerodynamické prove-
dení tlumiče je oboustranné.

•  Standardní tlumiče jsou vhodné pro neabrasivní vzdušninu do max. 200°C. 
•  V nabídce jsou tlumiče vhodné i pro hygienické použití nebo v jiném

provedení materiálu (nerez). 
•  Široká řada tlumičů umožnuje osazení téměř do jakéhokoliv průřezu potrubí

vč. skládání tlumičů na sebe (do max. výšky 4000 mm) 
• Umístění svisle. 
•  Šířka tlumičů 100 a 200 mm, délka 500-2500 mm, výška dle požadavku

zákazníka. 
• Snadná instalace tlumičů do potrubí. 
• Dodávka tlumičů včetně potrubí (PGDE) sériově možná. 
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JTH - jádrové tlumiče hluku

Jádrový tlumič hluku je vhodný pro osazení do potrubí vzduchotechniky či do stavebního nebo technologického otvoru, 
kde se požaduje eliminace hluku. Jádra tlumiče jsou vyrobeny ve standardu z pozinkovaného plechu vždy v provedení
s náběhy, kvůli dosažení nízké tlakové ztráty a nízké hladiny vlastního hluku tlumiče Lw.

Pro účely snadného návrhu a výběru vhodné kombinace jader 
tlumičů hluku v závislosti na zdroji hluku a komplexní hlukové
situace v potrubí byl vyvinut výrobcem speciální program
pro výpočet - 

VÝPOČETNÍ PROGRAM
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Stavoklima s.r.o. je vstřícný partner
pro řešení Vašich problémů s hlukem

Protihlukové žaluzie

Patentovaný jedinečný akustický výrobek. Instalací protihlukové žaluzie lze dosáhnout snížení útlumu až o 20 dB (A) na 
400 mm instalační hloubky, nebo příp. řetězením žaluzií účinek útlumu zvýšit. Žaluzie je vhodná pro osazení do potrubí 
stěn nebo jako vložný prvek. Její rozsah použití je velmi široký od VZT potrubí přes kompresorovny, hlučné agregáty, mo-
torgenerátory či jiné aplikace. Standardní provedení je lakované, na přání pozinkované, nerezové provedení či jakýkoliv 
odstín RAL. Po průchodu protihlukovou žaluzií se hluk výrazně utlumí.

Protihlukové materiály

Pro stavbu strojů, akustické řešení interiérů i exteriérů nabízíme celou škálu protihlukových materiálů. V nabídce jsou materiá-
ly se samolepící úpravou, pro speciální účely i odolné vůči nepříznivým vlivům. Dle akustických požadavků Vám navrhneme 
vhodný druh pro konkrétní aplikaci. 
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PŘEHLED  PROTIHLUKOVÝCH  

VÝROBKŮ
www.stavoklima.eu

Zastoupení:
STAVOKLIMA s.r.o.
HORNÍ 22 • CZ-370 04 • ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: +420 387 428 990, +420 387 438 912
fax: +420 387 423 610
e-mail: info@stavoklima.cz
www.stavoklima.eu 
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Stavoklima s.r.o.
Představení � rmy

Společnost Stavoklima s.r.o. se věnuje od roku 1994 pro-
jekci a kompletaci technologických celků zejména vzdu-
chotechniky a klimatizace. Počínaje rokem 1996 rozšířila 
firma svoji činnost o výrobu. Nejprve se soustředila na 
výrobu příslušenství klimatizace a vzduchotechniky a s 
přibývajícími zkušenosti a kapitálem doplnila svoji 
nabídku o zcela ojedinělou nabídku výkonově rozsáhlé 
řady vzduchových dveřních a vratových clon.

V roce 1998 dochází k dalšímu rozšíření činností firmy o 
dodávku a montáž měření a regulace. Tímto rozšířením 
dochází ke kompletnímu provázání požadavku většiny 
investorů. Samozřejmostí ucelené nabídky v těchto pro-
fesích je zpracování všech stupňů dokumentace, zhoto-
vení koordinace se všemi souvisejícími profesemi a rych-
lé a kvalitní provedení dodávky. Nedílnou součástí díla je 
dokonalé uvedení do provozu, vhodná volba HW a při-
způsobení SW konečným přáním zákazníka.

V roce 1999 klade firma důraz na export výrobků do 
zemí EU. Neméně důležitým krokem je zhotovení CB 
certifikátu jako důkaz plnění všech evropských norem. 
Mezi nevyhnutelné části expanze patří vývoj a výroba 
vlastních elektronických elementů pro řízení vyráběných 
zařízení. Vývojem trhu zřídila firma v roce 2002 samo-
statná střediska vzduchotechniky a klimatizace, projek-
ce, výroby a měření a regulace.

Postupně se firma zaměřila i na výrobky, které mají za 
úkol omezit hluk. Od malých kapotáží dieselgenerátorů, 
přes protihlukové a technologické kontejnery až po pro-
tihlukové stěny a samozřejmě také tlumiče hluku spalin 
a protihlukové žaluzie.  

Samozřejmostí pro všechny realizace se stalo zpracová-
ní podrobné a přehledné dokumentace ve 3D, dodání 
návodů pro obsluhu, zajištění souladu jak s právními tak 
i ekologickými normami.

Vážený zákazníku,

Spalinové tlumiče

Použití: Tlumiče jsou určeny k tlumení hluku z výfuku spalovacích motorů. 
Popis: Plášť je vyroben z černé oceli, případně z nerezu. Absorpční výplň tvoří
nehořlavý zvukopohltivý materiál, který je od proudu spalin oddělen děrovaným 
plechem a nehořlavou tkaninou.
Akustické vlastnosti dle přání zákazníka. Tech-
nická pomoc při návrhu vhodného tlumiče 
dle vstupních údajů (průtok, rozměry potrubí, 
požadovaný útlum, spektrum hluku) je samo-
zřejmostí. Spalinové tlumiče se vyrábějí v dél-
kách do 4000mm, průměrech od 220mm do 
2000mm, mohou být vertikální i horizontální. 
Provedení je prosté průchozí, rezonanční nebo 
kombinované. Útlum D = 15–55 dB.
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Technologické kontejnery

Nabízíme návrh, výrobu a kompletní dodávku technologických kontej-
nerů s vestavěným motorgenerátorem (součástí dodávky nebo dodáv-
ka zákazníka). Kontejnery mohou být neizolované či akusticky a tepelně 
izolované dle požadavku. Standardní řady: ISO 20, 30, 40 klasické i HC či 
atypické, sériové provedení, jen technologický neizolovaný nebo izolo-
vaný, v různých stupních útlumu dle požadavku zákazníka.

Rozsah dodávky (volitelná výbava):
1.  Nosný kontejner v požadované povrchové úpravě, ekologická

vana, izolované části kontejneru či celoizolovaný (tepelně nebo
i protipožárně)

2.  Dodávka nádrže 500-10000 L, tlumiče hluku sání a výtlaku,
tlumiče výfuku, revizní dveře, plnící otvory paliva

3.  Elektroinstalace vč. deonu a provozních a ovládacích prvků,
montáž či šéfmontáž, doprava na místo, oživení, servis
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Hlukové kapoty

Standardní řada kapot jak venkovního či vnitřního provedení, v libovolných výkonech dle přání zákazníka. Rozsah do-
dávky (volitelná výbava) je dodávka nosného rámu kapoty (dle velikosti kapoty), revizní a přístupové otvory, okna, větrací 
otvory s garantovaným účinkem útlumu.

Prostupy dle požadavku zákazníka, vestavba stroje (MG, kompresor, stroj, ventilátor, atd..), dodávka vnitřního osvětlení, 
elektroinstalace, rozvaděče, montáž či šéfmontáž, doprava na místo, oživení, servis, měření.

Hlukové stěny

Pro nadměrné akustické zdroje vyrábíme hlukové stěny systému Sound 100, akustické kapoty či kryty. Standardní řada 
protihlukových stěn: Sound 100, venkovní či vnitřní provedení Rozsah dodávky (volitelná výbava)je dodávka nosného 
rámu pod stěnu, revizní dveře, okna, větrací otvory s garantovaným účinkem útlumu, statické posouzení, dodávka vnitřní-
ho osvětlení, montáž či šéfmontáž, doprava na místo, oživení, servis, měření.


