
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	

Το Vibro	CH-mini	χρησιμοποιείται για:
Αναρτήσεις ηχομονωτικών ψευδοροφών από 
γυψοσανίδα, Αντικραδασμική ανάρτηση μηχανημάτων, 
σωληνώσεων και αεραγωγών.    

              
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	

   
 

Το μεταλλικό περίβλημα του Vibro	CH-mini αποτελείται 
από κατάλληλα νευρώμενη γαλβανισμένη λαμαρίνα 
διαμορφωμένη στο σχήμα (α). Φέρει εγκοπές σε 
κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε εύκολα με την πίεση του 
ενός χεριού να μπορεί να μετασχηματισθεί σε 4 μορφές. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον τεχνικό να 
το χρησιμοποιήσει σε όποια μορφή επιθυμεί.
• Η Μορφή (1) βιδώνεται πλευρικά στο προφίλ 
ανάρτησης ψευδοροφής
• Η Μορφή (2) στερεώνεται με δύο εκτονούμενα 
βύσματα στην οροφή 
• Η Μορφή (3) στερεώνεται με ένα βύσμα στην οροφή 
και έχει το  μικρότερο ύψος
• Η Μορφή (4) αναρτάται με γάντζο ή άλλο κατάλληλο 
μέσο από το πάνω μέρος.

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου να διευρυνθεί η περιοχή φόρτισης του 
αντικραδασμικού, το Vibro	 -	 CH.mini παράγεται σε 2 
διαφορετικές σκληρότητες ελαστικού:

ΔΥΝΑΜΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιοσυχνότητα : 10Ηz στο μέγιστο φορτίο(βλέπε 
δευτερή σελίδα)

	ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Vibro-CH-mini

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΦΟΡΤΙΣΗΣ	(Κp*)
CH-mini.25 5 - 25

CH-mini.50 20 - 50
*(1Kp=10N)

www.vibro.gr                                                                      info@vibro.gr

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Vibro	-	CH.mini



Σχεδιασμός - Παραγωγή, σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.2008.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	VIBRO	CH	mini	

ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με βάση το φορτίο ανά σημείο έδρασης 
(Kg) ελέγχουμε από το διάγραμμα 1 την 
υποχώρηση (mm) και από το διάγραμμα 
2 υπολογίζουμε την   ιδιοσυχνότητα του 
αντικραδασμικού.
 
                                 

M
Kfn

π2
1

=

2.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Στο διάγραμμα 3, με δεδομένη τη διεγείρουσα συχνότητα της ηχητικής πηγής (fe = στροφές ανά 
λεπτό διά 60) και την ιδιοσυχνότητα που έχει υπολογιστεί από το διάγραμμα 2, υπολογίζουμε την % 
θεωρητική μείωση κραδασμών (efficiency, n).

1.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
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3. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

                             (fe)

ΑΛΦΑ	ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ	ΕΠΕ
Ι. Αποστολοπούλου 73, Χαλάνδρι 15231 

Τ:	210	6779875	-	F:	210	6779269
www.vibro.gr	-	info@vibro.gr


