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“Technologische knowhow is essentieel
en de concurrentiepositie van een
bedrijf is afhankelijk van de manier
waarop innovaties worden beheerd
en gestimuleerd. We hebben zwaar
geïnvesteerd in research en innovatie
omdat we ervan overtuigd zijn dat
deze investeringen helpen om beter te
concurreren op de wereldmarkt,
zonder onze “made in Italy”
-identiteit te verliezen.

Daarom hebben we de Industry 4.0
uitdaging aanvaard, want we kunnen
innovatieve en creatieve vaardigheden
van Italiaans ondernemerschap
combineren met onze ervaring in het
veld. Innovatie betekent het bestaande
potentieel van het product evolueren,
verbeteren en converteren.
Innovatie is de perfecte mix tussen moed
om risico’s te nemen en strategische visie”.

Giancarlo Sassi
Algemeen directeur
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Présentation de l’entreprise

Ntek is
gespecialiseerd
in producten en
diensten om geluid
en trillingen te meten
en te regelen,
in alle relevante
akoestische
gebieden

Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt
en produceert oplossingen die
eenvoud, draagbaarheid en
gebruiksvriendelijke producten
combineren met uitmuntende
kwaliteit.
Ntek wil een gekwalificeerde
dienst aanbieden met een volledig
productassortiment dat op tijd wordt
geleverd, zodat de klant zich kan
concentreren op zijn kernactiviteit.
Om deze belofte na te komen,
hebben we zwaar geïnvesteerd in
innovatie en productieprocessen
met bewakingsprocedures die
gecertificeerd zijn door een
onafhankelijke primaire autoriteit.

ONZE VISIE
We zijn ervan overtuigd dat akoestiek
de basis vormt voor welzijn en de
verbetering van de levenskwaliteit.
Daarom ontwikkelen, innoveren
en produceren we apparatuur die
geïnspireerd is door deze filosofie.

WERKWIJZE
Ntek kan een hoog dienstniveau
verzekeren dankzij moderne
processen en nieuwe laboratoria, die
volledig uitgerust zijn voor diverse
aspecten van design, productie,
meting en controle.
INTERNE LOGISTIEK EN VOORRAAD
Met zijn nieuwe locatie van 500 m2
en zijn interne voorraad waarborgt
Ntek dat producten snel beschikbaar
zijn, overeenkomstig de noden
van de klant.
Vandaag kunnen we een bestelling
in 48 uur verwerken, in vergelijking
met een standaard leveringstermijn
van 45/60 dagen.
De nieuwe locatie is flexibel
gestructureerd met logistieke
activiteiten en kan efficiënt reageren
op de productieve noden van onze
klanten.
DUURZAAMHEID
Groen, milieuvriendelijk bedrijf,
gericht op een continue verbetering
van de kwaliteit en de veiligheid van
industriële processen.
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Akoestiek

De belangrijkste
doelstelling van
omgevingsakoestiek
is het verbeteren van
de kwaliteit van de
plaatsen waar mensen
leven, elke dag weer,
zowel intern als extern,
om het beste akoestische
comfort te verzekeren.
Akoestiek situeert zich
op twee hoofdgebieden:
gebouwakoestiek en
architecturale
akoestiek.

NTEK PRODUCTSCATALOGUS

ARCHITECTURALE AKOESTIEK
Architecturale akoestiek
is de relatie tussen het geluid dat
in een ruimte wordt geproduceerd
en de luisteraars, wat met name
belangrijk is bij het ontwerpen van
concertzalen en auditoria.
Een goed akoestisch ontwerp houdt
rekening met diverse aspecten,
zoals nagalmtijd, geluidsabsorptie
van de afwerkingsmaterialen,
echo, akoestische schaduwen,
intimiteit, textuur en menging
van het geluid, en extern lawaai.
De nagalmtijd van een kamer
bepaalt hoelang de akoestische
energie in een kamer blijft.
Het nagalmgeluid in een auditorium
sterft na verloop van tijd uit omdat
de geluidsenergie wordt
geabsorbeerd door verschillende
interacties met de oppervlakken
van de ruimte.
Een standaard nagalmtijd wordt
gedefinieerd als de tijd die
het geluid nodig heeft om uit te
sterven tot een niveau dat 60 decibel
onder het originele niveau ligt.

GEBOUWAKOESTIEK
Gebouwakoestiek heeft betrekking
op het akoestisch comfort voor de
personen in het gebouw.
Dit betekent dat de lawaaioverdracht
van de ene ruimte naar de andere
tot een minimum beperkt moet
blijven en dat de karakteristieken
van het geluid in de ruimten
zelf worden gecontroleerd.
Zowel voor nieuwe gebouwen
als voor de renovatie van bestaande
gebouwen moeten wetten rond
planning en architectuur worden
toegepast om een degelijke
akoestische isolatie te verzekeren,
zowel voor interne lawaaibronnen
(bijv. installaties, diensten, andere
huurders...) als externe bronnen
(bijv. verkeer en omgevingslawaai).
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Gebouwakoestiek houdt
rekening met:
ғ Luchtgeluidsisolatie
via ruimten: evaluatie van de
isolatie van twee naastliggende
en overlappende ruimten die
behoren tot verschillende
wooneenheden.
ғ Luchtgeluidsisolatie via gevels:
evaluatie van de isolatie van
gevels, vergeleken met extern
lawaai.
ғ Impactgeluidsisolatie
door tikken: evaluatie van de
akoestische isolatie door tiklawaai
met standaard generator.
VERIFICATIE
VAN AKOESTISCHE EISEN
Wet 477 van 26 oktober 1995
schrijft het wetgevend kader
voor door fundamentele
principes vast te leggen voor
“de bescherming van residentiële
en buitenomgevingen tegen
lawaaipollutie”.
Artikel 2 van de wet definieert
“lawaaipollutie” als volgt:
“De introductie van lawaai in
huishoudelijke of buitenomgevingen
waardoor hinder voor of verstoring
van de rust of menselijke
activiteiten optreedt, gevaar voor
de menselijke gezondheid,
aantasting van ecosystemen,
materialen, monumenten,
huishoudelijke en externe
omgevingen, of waardoor
het legitiem gebruik van deze
omgevingen verhinderd wordt.”

Het is gebleken dat dergelijk schadelijk
lawaai vooral wordt veroorzaakt door:
Bronnen
ғ  "ҊѶ.+**-Ҋ )'0#/1 -& -Ѷ
ғ -*0/$ /$1$/ $/ ) )*+ )praktijken,
ғ

1 ).-*0/$) 1) ( ). )ѵ
Ontvangers

ғ  -& - '*/$ Ѷ1*-( )+*.$/$
van gebouwen,
ғ / -$' ) )$)./''/$ .
zonder aangepaste akoestische
eigenschappen,
ғ 2&/ 1)&* ./$.#
buitenisolatie en tussen interne
onderverdelingen.
La législation en vigueur s’attache à réduire
les émissions sonores à la source et à limiter
progressivement l’exposition
de la population au bruit, via l’adoption
de mesures passives plus appropriées.
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Regelgeving

De Italiaanse en
internationale
wetten inzake
akoestische
isolatie vergen
meer verfijnde
hulpmiddelen voor
het ontwerpen
en testen van de
gebouwakoestiek.

NATIONAAL
Een onderzoek van de passieve
akoestische vereisten bepaalt of een
nieuw gebouw (of een gerenoveerd
gebouw) al dan niet voldoet aan de
'$($ /2- )1**-'2$Ҋ$.*'/$ 
zoals gedefinieerd in de verordening
фҊрсҊршшц )1*'" ) 
ррҊпрҊспрц*1 -# /҂ +' )1)
passieve akoestische vereisten voor
gebouwen”.
Deze wet moet een leefomgeving
waarborgen met een laag
lawaainiveau en zonder hinder voor
de naastliggende leefomgeving om
wettelijke geschillen te voorkomen.
ғ  5 1 -*- )$)" !$)$ -/
lawaaiwaarden (minimaal of
maximaal) binnen gebouwen met
betrekking tot:
ғ

2$Ҋ$.*'/$
tussen verschillende
eigendomseenheden,

ғ 3/ -) " '0$.$.*'/$ Ѷ
ғ

.*'/$ / " )/$&& )'2$Ѷ

ғ  '0$.$.*'/$ 1)*)/$)0*!
)$ /Ҋ*)/$)02 -& ) .4./ ( )ѵ
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INTERNATIONAAL
)/ -)/$*)' / #)$.# 2 // )1**-
passieve akoestische vereisten van
gebouwen zijn vertegenwoordigd door
 )*-(  рхсчтҗ&* ./$ &Ҋ
Het meten van geluidsisolatie in
gebouwen en van bouwelementen) en
meer bepaald door:
ғ   рхсчтҊрѷ
luchtgeluidsisolatie,
ғ   рхсчтҊсѷ
contactgeluidsisolatie,
ғ   рхсчтҊтѷ
gevelgeluidwering.
De nagalmtijd (T), wordt gedefinieerd
**- 2 /  ттчсѵ
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Certificeringen

IMP3ROVE
/ &# ȅ  ة-*1 Ҋ2-
җ -*1$)" ))*1/$*))" ( )/
 -!*-() 2$/#.0./$)' 
/Ҙ" &- " )*1 - )&*(./$"
de Europese technische specificatie
 ҝрхфффҊр ) 
(CEN Workshop Agreement).
De technische specificatie vormt
een gids om een systeem te
structureren en in stand te houden
om innovatie te beheren,
geschikt voor alle organisaties,
met speciale aandacht voor
de specifieke noden van KMO’s.
De technische specificatie
beschouwt innovatie als een
belangrijk hulpmiddel om de
resultaten, de waarden en het
concurrentievermogen van een
bedrijf te verbeteren.
Ze is onderverdeeld in 11 paragrafen
die het volledige innovatieproces
analyseren, van contextanalyse
tot begrip en toepassing van
innovatiebeheertechnieken
en validering van de gehaalde
resultaten.

CERTIFICERING VAN UITRUSTING
 / &Ҋ+-*0/ )2*- )" ' 1 -
met een conformiteitsverklaring
*1 - )&*(./$" Ҋ-$#/'$%) )ѷ
ғ $#/'$%)чшҝттхҝ
(Elektromagnetische compatibiliteit)

)шсҝтрҝ )штҝхчҝ$)'0.$ !
amendementen,
ғ $#/'$%)цтҝстҝҗ'".+))$)"Ҙ
)штҝхчҝ$)'0.$ !
amendementen,
ғ $#/'$%)шсҝфшҝ
(Algemene productveiligheid).
 / &Ҋ+-*0/ )1*'* ))
de emissierichtlijnen overeenkomstig
de volgende normen
  ѷрупѶрхсчтѶттчс )тфуѵ
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Producten

DE VOLLEDIGE KEUZE
AAN INNOVATIEVE PRODUCTEN

Belangrijkste kenmerken:
ғ  -0$&.1-$ ) '$%&
ғ -"ғ  0/$ 1)" 2$#/ )!( /$)" )
ғ

2'$/ $/

AMGMini
Versterker en generator
voor roze en witte ruis
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 $)$Ҋ1 -./ -& -$.*)/2*-+ )*($%
vol vermogen te werken met luidsprekers
0$/  Ҋ ) Ҋ- &.ѵ
Dit ene hulpmiddel omvat twee
vermogensmodules van hoge kwaliteit om
de geluidsenergie op de juiste wijze te versterken
en te balanceren in de richting van de dodecaëder
of de richtingsgevoelige luidspreker.
('' )  Ҋ'0$.+- & -/ " -0$& )Ѷ
wordt een van de twee interne
vermogensmodules gebruikt om een andere
richtingsgevoelige luidspreker (optioneel,
als supplement) terug te sturen naar
het tweede kanaal.
/$)$Ҋ.4./ (&))&5$%5$%)
herlaadbare lithiumbatterijen circa 60 minuten
autonoom werken.
 $)$Ҋ1 -./ -& -$.0$/" -0./( / )
draadloos systeem waarmee de aangesloten
bronnen kunnen worden geactiveerd.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ғ !( /$)" )ѷруп3спп3ттп((
ғ  2$#/ѷт&"Ҍ( /// -$% )ѷф&"
ғ - ,0 )/$  - $&ѷуп 5Ҍрп

5

ғ // -$%0/*)*($ ѷр00-1*'1 -(*" )
ғ 0$." ) -/*-ѷ2$// ҝ-*5 -0$.*!
 1$ҝҊ*)) /*-( /'/ -)/$ 1 
externe bronnen voor specifieke wensen
van de klant
ғ )/'&)' )ѷс0$/
ғ 3$('1 -(*" )+ -&)'уɖѷтфп
ғ $")'Ҋ-0$.1 -#*0$)"җҘѷۛррт
ғ */' #-(*)$.# 1 -1*-($)"
THD + N: < 0,05% van 0,1 W
bij vol vermogen (normaal < 0,01%)
ғ

)/ -(*0'/$ 1 -1*-($)" рппѷ
< 0,02% van 0,1 W bij vol vermogen
(normaal < 0,005%)

ғ  -(*" ).!/*-ѷ*. ۛпѶчфҌуɖ
bij vol vermogen
ғ

*-/.'0$/ 1 $'$"$)"

STANDAARDUITRUSTINGғ
ғ -'*5 !./). $ )$)"

DSP (Digital System Processor)

ғ )/ ))

ғ -#$/ /00-ѷрцпс

ғ *)) /*-ҝ

ғ ,0'$5 -ѷ1*'' $" +-( /-$.# 
filters per kanaal

ғ #/ /.1**-/-).+*-/

Thermische eigenschappen
CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
ттчсѶтфуѶрупѶрхсчтѵ
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ

ғ  -& - $&ѷпڤҌупڤ
ғ # -($.#  1 $'$"$)"
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DIRSlim
$#/$)"." 1* '$" '0$.+- & -
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   -$#/$)"." 1* '$" '0$.+- & -
is een fantastisch instrument,
stevig en draagbaar, dat een hoog geluidsniveau
kan produceren.
Daarom en door zijn uitstekende vermogen en
richtingsgevoeligheid is hij met name geschikt
om de geluidsisolatie en de nagalmtijd
te meten.
  $.+ -! /!" ./ (*+
$)$Ҋ.4./ ( )'.'/ -)/$ !1**- 
* Ġ -Ҋ'0$.+- & -.ѵ  &)**&
met andere externe versterkerbronnen worden
gebruikt, in overeenstemming met
de akoestische specificaties van het systeem.
  +..$ 1 -$#/$)"." 1* '$" 
gevelluidspreker heeft een stevige en
ergonomische structuur, die het transport
vergemakkelijkt en bescherming
biedt tegen schade.
De onderste steun heeft een kleine basis
waarmee de luidspreker op de vloer wordt
geplaatst en kantelen wordt vermeden.

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

1/1 OCT RICHTINGSGEVOELIGHEID

STANDAARDUITRUSTING
ғ  ./)-0$/-0./$)"2*-/" ' 1 -( /
een hellingsadapter.
Optioneel
ғ '$"#/. җ./-Ҙ
CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рупҊфѶрхсчтҊтѶттчсѶтфуѵ
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ғ !( /$)" )ѷсхп3срп3тсп((
ғ  2$#/ѷш&"
ғ 3$('1 -(*" )ѷтфп
ғ 3ѵ" '0$.1 -(*" ).)$1 0рсс
ғ (+ )/$ ѷуɖ
ғ сҊ+*'$"+ &*)ѷ ۔рѶҊрҝ۔сѶҊс
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OMNI5”
Dodecaëder bron

NTEK PRODUCTSCATALOGUS

De dodecaëder is een geluidsbron waarmee
een geluid gelijkmatig in alle richtingen wordt
uitgestraald, zodat een correcte meting van
de isolatie en de nagalmtijd mogelijk is in
architecturale en gebouwakoestiek.
Beheerbaarheid, eenvoudige montage en
draagbaarheid zijn essentiële vereisten voor
&* ./$.# / #)$$ѷ  * Ġ -
is het beste compromis tussen gewicht en
draagbaarheid.
 /2 1 -.$ . у҃ ) ф҃5$%)
ontworpen met het oog op verschillende
 #* ȅ )1)'*"$./$ & )1 -(*" )ѵ  ф҃
dodecaëder wordt geleverd met een aansluitkabel
van 6 meter voor de versterker, zodat het toestel
gemakkelijk binnen het meetveld kan worden
verplaatst.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

STANDAARDUITRUSTING
ғ ).'0$/& 'х( / ғ #/ -"/.( /.#*0 --$ (
Optioneel
ғ '$"#/. җ./-Ҙ
ғ //$ !( /-"5&җ5#/Ҙ
met schouderriem

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ
richtingsgevoeligheid (D)
1*'" ).ѷрупѶрхсчт )ттчсѵ
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

1/1 OCT RICHTINGSGEVOELIGHEID

ғ $( / -ѷтфп((
ғ  2$#/ѷрсѶф&"
ғ 3ѵ" '0$.1 -(*" ).)$1 0ѷрст
ғ 3$('1 -(*" )ѷтфп۔тфп
ғ

(+ )/$ ѷт۔тɖ
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OMNI4” HP
Dodecaëder bron
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De dodecaëder is een geluidsbron waarmee
een geluid gelijkmatig in alle richtingen wordt
uitgestraald, zodat een correcte meting van
de isolatie en de nagalmtijd mogelijk is in
architecturale en gebouwakoestiek.
Beheerbaarheid, eenvoudige montage en
draagbaarheid zijn essentiële vereisten voor
&* ./$.# / #)$$ѷ  * Ġ -
is het beste compromis tussen gewicht en
draagbaarheid.
  у҃ 2*-/" -0$&/1**- ( /$)"
van passieve akoestische vereisten dankzij de
integratie van de meest actuele technische
eigenschappen die voor dit soort uitrusting
vereist zijn.
Om te voldoen aan alle technische vereisten van
 -  )/./ )*-( )Ѷ$.  у҃ 
een unieke combinatie van kleine afmetingen,
laag gewicht, hoge draagbaarheid,
en dus geschikt voor allerlei soorten metingen.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

  у҃ 2*-/" ' 1 -( / )
aansluitkabel van 6 meter voor de versterker,
zodat het toestel gemakkelijk binnen
het meetveld kan worden verplaatst.
STANDAARDUITRUSTING

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

ғ ).'0$/& 'х( / ғ #/ -"/.( /.#*0 --$ (
Optioneel
ғ '$"#/. җ./-Ҙ
ғ //$ !( /-"5&җ5#/Ҙ( /.#*0 --$ (
CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ
richtingsgevoeligheid (D)
1*'" ).ѷрупѶрхсчт )ттчсѵ*)!*-(( /Ҋ
richtlijnen.

1/1 OCT RICHTINGSGEVOELIGHEID

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ғ $( / -ѷтпп((
ғ  2$#/ѷчѶф&"
ғ 3ѵ" '0$.1 -(*" ).)$1 0ѷрсп
ғ 3$('1 -(*" )ѷтфп۔тфп
ғ

(+ )/$ ѷт۔тɖ
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OMNI4” LT
Dodecaëder bron
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De dodecaëder is een geluidsbron waarmee
een geluid gelijkmatig in alle richtingen wordt
uitgestraald, zodat een correcte meting van
de isolatie en de nagalmtijd mogelijk
is in architecturale en gebouwakoestiek.
Beheerbaarheid, eenvoudige montage
en draagbaarheid zijn essentiële vereisten voor
&* ./$.# / #)$$ѷ  * Ġ -
is het beste compromis tussen gewicht en
draagbaarheid.
  у҃ $." .#$&/1**- -"-# $
en logistiek van bepaalde metingen.
Kleine afmetingen, laag gewicht maar zeer
stevig en robuust, dus goed te gebruiken
in alle toepassingen.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

  у҃ 2*-/" ' 1 -( / )
aansluitkabel van 6 meter voor de versterker,
zodat het toestel gemakkelijk binnen
het meetveld kan worden verplaatst.
STANDAARDUITRUSTING
ғ ).'0$/& 'х( / ғ #/ -"/.( /.#*0 --$ (

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

Optioneel
ғ '$"#/. җ./-Ҙ
ғ //$ !( /-"5&җ5#/Ҙ( /.#*0 --$ (
CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ
richtingsgevoeligheid (D) volgens:
рупѶрхсчт )ттчсѵ
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ

RICHTINGSGEVOELIGHEID - 1/1 OCT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ғ $( / -ѷтпп((
ғ  2$#/ѷфѶф&"
ғ 3ѵ" '0$.1 -(*" ).)$1 0ѷррх
ғ 3$('1 -(*" )ѷтфп۔тфп
ғ

(+ )/$ ѷт۔тɖ
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TPMPro
Tikmachine
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 )$ 02 -*/$&(#$) $.# /- .0'//
1)/ (2 -&**- /'$). / #)$$
gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren
van meetmiddelen voor de berekening
van de akoestische impact.
De stevige en starre structuur werd specifiek
ontworpen voor een betere transporteerbaarheid
en maakt van dit toestel een van de lichtste
op de markt.
Een zachte tas en de intrekbare pennen
waarborgen een goede transporteerbaarheid en
verzekeren een optimaal comfort tijdens
de metingen.
De lithiumbatterijen hebben een capaciteit
1)т00-ѵ)&5$% -'*5 !./). $ )$)"
kan de gebruiker de machine op een afstand
$)Ҋ )0$/.#& ' )ѷ ./-'# ȅ ) - $&
van 80 meter in het open veld.
STANDAARDUITRUSTING
ғ -'*5 !./). $ )$)"
ғ #/ -"/.( /.#*0 --$ (
ғ )/ ))
ғ

$/#$0(// -$% )

ғ * $)".& 'ссп
ғ

'$-/*-цт((

CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рпрупҊтѶрупҊцѶрхсчтҊсѵѷ
E492, E1007.
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ғ !( /$)" )ѷрхп3сшп3фсп((
ғ  2$#/ѷрр&"( /// -$% )Ѷ)/ ))  )
afstandsbediening
ғ ) -./ 0)$)" )ѷт$)/- &- + )) )Ѷ
regelbaar in de hoogte
ғ * $)"ѷрппۗсупѶфпҝхп 5
ғ  --0$&ѷссп
ғ )/ )) ѷутт 5
Batterij
ғ

-'- '$/#$0(// -$% )

ғ 00-ѷт00ғ // -$%1 -'$ .ѷۚфڿ+$/ $/.1 -'$ .+ -шпп
*)/'Ҋҝ'4'$
ғ

/$%// -$%ѷс00-

Hamers
ғ $%!#( -.$)'$%)
ғ 0.. ).!./)ѷрпп۞т((
ғ  2$#/ѷфпп۞х"
ғ $( / -ѷтп۞пѶс((
ғ -*)/-$0.ѷфпп((
ғ 0-1 ѷۡфпп((
ғ $&.) '# $рп/$&& )+ -. *) Ѷ
 " ./00-**-! &Ҋ'0.1) )* ғ  ,0 )/$ ѷрѶтѶфѶсѶу
ғ Ȃ /$ 1 1'#**"/ ѷуп((- " '-۞ф((
Afstandsbediening
ғ -'**.ѷутт 5
ғ /-'ѷчп($)*+ )1 '
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MB01
Microfoonstandaard
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Met de MB 01 microfoonstandaard kan een
microfoon met mechanische beweging worden
opgesteld om het geluidsdrukniveau te meten.
De standaard bestaat uit een arm waardoor de
foon in de ruimte kan draaien.
 -$!- ,0 )/$ Ѷ #* & ) ' )"/ 1) 
arm kunnen worden aangepast.
Het mechanisch gedeelte van de draaiende
standaard laat meting toe op zeer stille plaatsen.
De microfoonstandaard kan op een afstand
worden geactiveerd met de afstandsbediening.
Door de bevestigingsbeugels van de MB 01
draaiende standaard kan de machine hellen.
STANDAARDUITRUSTING
ғ !./). $ )$)"
ғ )!-*//*/ ' .*+$.# ./)-
ғ ') -" 2$#/
ғ $-*!**)&' (
ғ //$ !۔5#/ 5&
ғ с$)0..' 0/ '.1**-!$3 -$)"
ғ )/ ))
ғ * $)".& 'ррпҝссп$%су
CONFORMITEITSWETTEN
  ѷ
рупѶрхсчтѵ
*)!*-(( /Ҋ-$#/'$%) )ѵ

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Afmeting hoofdeenheid:
ғ $( / -ѷрчп((
ғ

**"/ ѷрчп((

ғ  2$#/ѷтѶф&"
ғ *)/" ѷ# /.//$ !'/# ''$)"$)# /
dwarsvlak toe
ғ * $)"ѷсур
ғ /-'-$ ) ./)-ѷхппҌрчпп((
ғ *//$ #* &ѷ۔ҝшп۔) ڤҝрчпڤ
ғ !./). $ )$)"ѷутт 5
ғ )/ )) ѷутт 5
ғ т.).) '#  )ѷ($)$(0(Ѷ( $0(Ѷ
maximum
Keert automatisch terug naar nul als het scannen voorbij is.

Geluidsafgifte
ғ 3$(0(.) '# $ѷтп
ғ  $0(.) '# $сф
ғ $)$(0(.) '# $сп
ғ 0./ѷ" )
Het geluid werd gemeten in een semi-dode ruimte met
de microfoon opgesteld op 1,5 m van de hoofdeenheid.

Thermische eigenschappen
ғ  (+ -/00- - $&ѷҊрпڤҌффڤ
ғ *#/$"# $ѷпҌшпڿ

SPL - 1,5 M
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EKOS
- 1$.$ Ҋ.*ȅ2-
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EKOS is wetenschappelijke software, ontwikkeld
door Hextra en internationaal verdeeld,
$   рстфуҊрҝсҝт2 // )1**-
previsieberekening van passieve akoestische
1 - $./ )*1 - )&*(./$"пфҝрсҝршшц
verbetert.
De software maakt ook gebruik van geavanceerde
analytische methodologieën om de akoestische
prestaties van complexe stratigrafie te simuleren.
Met de EKOS kunnen berekeningen worden
uitgevoerd om de akoestiek van gebouwen
te testen en kunnen berekeningsrapporten
worden aangemaakt met slechts één klik.
WERKWIJZE
1) Stratigrafisch ontwerp
Akoestische simulatie van meerlagige wanden
uitvoeren Dankzij de intuïtieve interface kan
het geluidsdempend vermogen van eenvoudige
wanden, wanden met dubbele laag, wanden met
isolatielagen en plafonds met tegenplafonds
worden bepaald.
2) UNI EN 12354 gebouwontwerp
рстфуҊрҝсҝт*(+/$ '*)/2 -+1)
" *02&* ./$ &0$/1* - )Ѷ( /
05/12/1997 berekening van passieve
akoestische vereisten.
 $)/ "-/$ ( / ./-/$"-!$ Ҋ*)/2 -+(*0' 
laat toe dat een complex technisch rapport
wordt opgesteld met slechts één klik,
waardoor de ontwerpfase drastisch
wordt verkort.

Previsie van de prestaties van de
gebouwakoestiek
ғ  рстфуҊрҝс
ғ Ҋ( /#**'*"$
ғ  җ-*"- ..$1  (+ )  /#*Ҙ
ғ  җ-*"- ..$1 ,0$1' ) 
 (+ )  /#*Ҙ
Verificatie van passieve akoestische vereisten
van gebouwen
ғ  рстфуҊрҝсҝт
ғ   црцҊрҝс
Test van gebouwakoestiek
ғ

рупҊуҝфҝц

Classificatie van gebouwakoestiek
ғ  рртхцѷспрп
Rapport opstellen
ғ ++*-/ )2*- )*+" ./ '$)Ҋ!*-(/
ғ +./ '' )1)&* ./$ &-++*-// -1 -$!$/$
van de passieve akoestische vereisten
voor het gebouw
ғ +./ '' )1)&* ./$ &-++*-/1**akoestische test van gebouwen

3) DCPM 05/12/1997 gebouwtest
Uitvoeren van akoestische tests van gebouwen,
te beginnen bij fonometrische gegevens
van passieve akoestische vereisten in
*1 - )./ (($)"( /пфҝрсҝршшцѵ
)&5$% " Ŀ)/ "- - 3 '&)$+Ҋ )
plakfunctionaliteit, en de mogelijkheid
om gegevens te importeren uit de
gebouwontwerpmodule, duurt het verifiëren
van de conformiteit slechts enkele ogenblikken.
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Contactpersonen

/ & 1$)/5$#$) /'$ĠѶ( -
bepaald ten noorden van Turijn,
de stad die symbool staat voor de
autonijverheid en de Europese
hoofdstad voor innovatie, onderzoek
en ontwikkeling.
Het bedrijf is gevestigd in San
Maurizio Canavese, in een
strategisch industrieterrein op 1 km
van de internationale luchthaven
van Caselle (Turijn), die wordt
bediend door grote internationale
luchtvaartmaatschappijen.

Ntek
Via Gabrielli 18
10077 San Maurizio Canavese (TO)
 ^
www.ntek.it info@ntek.it
۔тшпррпрхпсфф

Giancarlo Sassi
Algemeen Directeur
giancarlo.sassi@ntek.it

Angelo Canella
Technisch Directeur
angelo.canella@ntek.it

Tiziana Bechaz
Marketingmanager
marketing@ntek.it

Francesca Leva
Klantrelatie
commerciale@ntek.it

Paolo Sassi
Magazijnmanager
paolo.sassi@ntek.it

Giampiero Leva
Veiligheidsmanager
safety@ntek.it
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