
Technische fiche DELTABLOC® 100LSW400-M
   

L1 L2 L4a L4b

T1 T2 N1 N2 H1 H2 H4a H4b

De geïntegreerde geluids- en veiligheidsvoorziening DB 100 LSW400-M

kan ingezet worden als afscherming van zowel zij- als middenberm

van auto(snel)wegen waarbij tevens het geluid wordt geabsorbeerd

door het geluidsabsorberend materiaal 

Voornaamste eigenschappen :

- hoogste niveau van kerend vermogen (H4b)

- geringe systeem- en werkingsbreedte (125cm - W5)

- los op ondergrond (geen verankering)

- snelle installatie met weinig verkeershinder  

Met een kerend vermogen van H4b voldoet dit systeem aan het hoogste

niveau volgens de NBN EN 1317 en dit bij een geringe constructiebreedte.

Het systeem is ideaal in het geval van plaatsgebrek, wanneer de 

elementen later vlot verplaatst moeten worden, wanneer men geen

palen in de bodem kan/mag heien (bv kabels of gasleiding aanwezig)

of in geval men de duur van de installatiewerkzaamheden om

mobiliteitsredenen wil/moet beperken, maar men

anderzijds toch niet wil inboeten aan veiligheid en

hoog geluidsweringscomfort.

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4, gladde afwerking

stalen koppeling (gepatenteerd)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

doorlopende trekwapening (patent)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

andere hoogtes op aanvraag

elementen met geïntegreerde nooddeur

eindelementen, overgangselementen

1 kraan met bestuurder

2 arbeiders

+/- 100m per team

meerdere teams mogelijk

wand 3m : 4 stuks

DB-element L6m: 8 stuks  

r ≥ 350m

van 10dB tot 20dB (cfr materiaal)

verschillende geluidsabsorberende

materialen zijn mogelijk (houtvezel-

beton, aluminiumcassettes, ..)

van 30dB tot 47dB (cfr voegmateriaal) kop-

peling

omnibeton nv - Kempische Kaai 170 - 3500 Hasselt - Tel +32 11 21 14 61 - www.omnibeton.be

NL BSB
K 44581

Keurmerken

boordsteen
K150

DB 100S-AS L6m

wand element K340 300/125/400

(kg) (cm)

DB LSW400-M

20/10/2014

3190 600/40/100

6000

Alg. gegevens
gewicht l /b / h

(zonder eindconstructie)

verankering

per vracht

60 m

bijkomende

Geluidswand H4b getest - een nieuwe generatie veiligheid

T3 H3

 
installatiewijze

DB 100LSW400-M

L3

lengte element

type

aanbevolen

speciale hoogtes

betonkwaliteit

Testresultaten cfr NBN EN 1317-2

tensionbar

3m (wand)

K340

H4b

B

installatie

schokindex ASI

kerend vermogen

6m (DB)

K150S

geluids-isolatie

geluids-absorptie

elementen

systeemlengte

geteste
max. verplaatsing

werkingsbreedte W5

45 cm

ja

neen, wel vlakke ondergrond 

noodzakelijk !!

eindverankering

installatieteam

per team(8u)

tensionbar

speciale

Testresultaten cfr NBN EN 1793-1 en 2
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bochtstraat

koppeling

Technische specificaties

laadvermogen


