ACOUSTIC PRODUCTS
SOFT FIBER SOLUTIONS
GYPSUM SOLUTIONS
WOOD SOLUTIONS

HACİM AKUSTİĞİ

VOLUME ACOUSTICS
What is Volume Acoustics ?

Hacim Akustiği Nedir ?

Volume acoustics is the regulation of acoustic conditions according to the purpose of use of
volumes. It is called FOCUS that concave surfaces cause the sound rays to be collected at one
point or in a very small area. The focus makes it difficult to detect the location of the source
by creating a secondary sound source in the volume. Prevents proper spread of volume in
volume. For this reason, problems are encountered in REVERBERATION. Reverberation is a
high-level delayed reflection that is uncomfortable to listeners compared to direct voice.

Hacimlerin kullanış amacına göre akustik koşulların düzenlenmesidir. İç bükey yüzeylerin, ses
ışınlarının bir noktada ya da çok küçük bir alanda toplanmalarına yol açmasına ODAKLANMA
denir. Odaklanma, hacimde ikincil ses kaynağı yaratarak kaynağın yerinin algılanmasını
güçleştirir. Hacimde ses alanının düzgün yayılmasına engel olur. Bu nedenle mekan içerisinde
YANKILANMA problemleri ile karşılaşılmaktadır. Yankı, dolaysız sese oranla dinleyicileri
rahatsız edecek derecede yüksek düzeyli gecikmiş yansımadır.

What is the Importance

Önemi Nedir ?

The use of indoor acoustic materials is important to improve communication and improve the
quality of the senses. In areas where comprehensibility is important, it is possible to ensure
that the information delivered by the speaker is clearly communicated to the recipient.
Acoustic parameters should be included in architectural planning in order to create a quieter
environment for the personnel who are exposed to intense noise in the working areas.

How to Fix ?
Measures can be taken by applying sound absorbing materials in areas where noise and
reverberation are disturbing. It can be difficult or even impossible to position the product
due to the architectural structure in the places that are actively used. In order to avoid such a
negative situation, it is very important to plan indoor acoustics in the project stage.

Daha iyi bir iletişim kurulması ve duyum kalitesini arttırmak adına iç mekandaki akustik
malzemelerin kullanımı önemlidir. Anlaşılabilirliğin önemli olduğu alanlarda konuşmacının
aktardığı bilgilerin alıcıya net olarak iletilmesi sağlanabilir. Ortak çalışma alanlarında yoğun
gürültüye maruz kalan personeller için daha sessiz bir ortam oluşturmak adına mimari
planlama içerisinde akustik parametreler yer almalıdır.

Nasıl Düzeltilir ?
Yoğun gürültünün ve yankılanmanın rahatsız edici seviyede olduğu alanlarda ses yutucu
malzemeler uygulanarak önlemler alınabilir. Aktif olarak kullanıma açılan mekanlarda mimari
yapı dolayısıyla ürün konumlandırmak zor hatta imkansız olabilir. Bu gibi olumsuz bir duruma
yol açmamak için proje aşamasında iç mekan akustiğinin planlanması çok önemlidir.

SOFT FIBER
To control the sound in indoor spaces and to
create sound comfort is an important architectural
solution. Kenner Groep offers these solutions to all
users, and commits to both high product
performance and long-term availability. Our
products are intended for use in indoor areas,
such as human voices, mechanical sounds, music
sounds, and all areas where sound comfort needs
to be corrected. It is not possible to keep the
resonant sound in one place. The sound flows
through each space and multiplies.

At this point, we intervene and reduce or even
prevent bumps. The sound reduction coefficient
(NRC) of our panels is in the range of 0.85-1.00.
The fiber fabric of the glass wool provides a great
advantage to the product due to its contribution to
heat insulation as well as its high acoustics. In
today's buildings, heating and cooling systems are
important for maintaining the ambient
temperature in places where human density is
high. The panels can also be used as heat
stabilizers in the device rooms where you need to
keep the heat stable. Kenner Groep offers up to
95% relative humidity resistant products.

Kapalı mekanlardaki sesi kontrol altına almak ve ses
konfor yaratmak önemli bir mimari çözümdür. Kenner
Groep bu çözümleri tüm kullanıcılara sunarken, hem
yüksek ürün performansı hem de uzun süre
kullanılabilirlik taahhüt etmektedir. Ürünlerimiz kapalı
alanlarda insan sesleri, mekanik sesler, müzik sesleri
gibi yankı yapan ve ses konforunun düzeltilmesi
gereken tüm alanlarda kullanım içindir. Yankılanan
sesi tek bir yerde tutmak mümkün değildir. Ses her
boşluktan akar ve çarparak çoğalır.
Biz bu noktada devreye girerek çarpmaları
azaltıyor, hatta engelliyoruz. Panellerimizin ses
indirgeme katsayısı (NRC) 0,85-1,00
aralığındadır. Cam yününün elyaf dokusu ürüne
yüksek ses akustiğinin yanı sıra ısı izolasyonuna
da katkı sağlamasında dolayı büyük avantaj
sağlamaktadır. Günümüz binalarında yapılan
ısıtma ve soğutma sistemleri, insan
yoğunluğunun fazla olduğu mekanlarda ortam
ısısının korunması açısından önem taşımaktadır.
Paneller ısıyı sabit tutmanız gereken cihaz
odalarında ısı dengeleyici olarak da kullanılabilir.
Kenner Groep %95’e kadar bağıl neme dayanıklı
bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
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Ömrümüzün 1/3’ini iş hayatımızdaki kapalı
mekanlarda (8 saat/gün) ve genel olarak
bir günün ortalama 80% - %90’nını kapalı
mekanlarda geçiriyoruz (20 saat/gün).

İnsan fizyolojisi / bedeni üzerinde birçok
olumsuz etkileri olan ses ve gürültüye
karşı, iç mekanlarda akustik iyileştirmeler
için, hangi çabaları sarf ediyor, hangi
somut adımları atıyoruz?

We spend 1/3 of our life in indoor places
(8 hours / day) and 80% -90% of a day in
general in closed areas (20 hours / day).

With many negative effects against
sound and noise on human physiology /
body, indoors for acoustic improvements,
what efforts do you take.

İç mekanlarda kullanılan ses yutucu
malzemeler yankılanma süresini azaltır.
Akustik paneller için en belirleyici kriter ses
yutum katsayılarıdır.

The sound absorber materials used in places
reduce echoing. The most decisive criteria
for acoustic panels are the sound absorption
coefficients.

Kenner akustik ürünleri 0,95 - 1,00 NRC
ses yutumu katsayılarına ulaşarak,
uygulanan alanda yankılanma süresinin
ve gürültü yoğunluğunun maksimum
seviyede azalmasını sağlamaktadır.

Kenner acoustic products reach to 0.95
- 1,00 NRC sound absorption coefficients.
It provides maximum reduction of
reverberation time and noise intensity.

The basic evaluation criteria used in the areas where the speech is effective are the parameters such as
background noise level, reflection duration, early fall time, sound pressure level. The reflection time (reverberation)
corresponds to the time it takes for a particular sound to have a 60 dB decrease in sound pressure level after the
sound source is silenced. For example, optimum reverberation times were determined in classrooms according to
countries. (Germany 0,6 Sn 250 m3) End surfaces in one place are one of the important factors that directly affect
the reverberation time. Gypsum board, wood, metal, window, non-porous reflective surfaces can be given as
examples. With the acoustic panels to be used at the end points of the walls and ceilings, the reverberation time
in the interior can be reduced and the absorption of the dense noise can be ensured.

Konuşmanın etkin olduğu alanlarda kullanılan temel değerlendirme ölçütleri arka plan gürültü seviyesi, yansışım
süresi, erken düşme süresi, ses basınç seviyesi gibi parametreler olarak sıralanabilir. Yansışım süresi ( yankılanma)
belirli bir sesin, ses kaynağı sustuktan sonra ses basınç seviyesinde 60 dB’lik bir düşüş olması için geçen süreye
karşılık gelmektedir. Örnek olarak ülkelere göre dersliklerde olması gereken optimum yankılanma süreleri
belirlenmiştir. (Almanya 0,6 Sn 250 m3) Bir mekanda bitiş yüzeyleri içerideki yankılanma süresini direkt
etkileyen önemli faktörlerden biridir. Gözeneksiz yansıtıcı yüzeylere alçı levha, ahşap, metal, pencere gibi örnekler
verebiliriz. Duvar ve tavan bitiş noktalarında kullanılacak akustik paneller ile iç mekandaki yankılanma süresi
azaltılabilir, yoğun gürültünün emilimi sağlanabilmektedir.

The positioning of the acoustic panels to be used at this point and the sound absorption coefficients will be the
determining factor in the performance. Acoustic parameters should be evaluated in architectural planning for
optimum level of auditory comfort.

Bu noktada kullanılacak akustik panellerin konumlandırılması ve ses yutumu katsayıları performansı belirleyen
etken olacaktır. Optimum seviyede işitsel konfor için mimari planlamada akustik parametreler mutlaka
değerlendirilmelidir.

CANOPY FREE HANGING UNITS

CANOPY YÜZER TAVAN PANELİ

Canopy ceiling panels are
available in an a vast range of
shapes, colors and sizes, allowing
you to create the modern look
for your space. It is an unframed
free hanging unit used when it
is not possible to install wall-towall ceiling.

Canopy tavan panelleri,
mekanınız için modern bir
görünüm yaratmanıza izin
vermektedir. Çeşitli şekil, renk ve
boyutlarda üretilebilmektedir.
Duvardan duvara tavan
montajı mümkün olmadığında
kullanılan çerçevesiz ve serbest
asılan panellerdir.

Dining Hall Acoustic Application

Yemekhane Akustik Uygulama

Canopy is an unframed free hanging unit offering
a vast variety of design possibilities both regarding
suspension systems and colors.

Yoğun gürültünün olduğu yemekhane alanlarında
iyi bir akustik performans için Canopy yüzer tavan
uygulaması tercih edilebilir.

Canopy can be used in architecturally
demanding application areas. It is the
optimum solution for combining design
an acoustics.

Daha iyi bir ambians için
restoranlarda iç mekan akustiğinin
en iyi seviyede olması
gerekmektedir. Yoğun bir uğultunun
olduğu alanlarda tavan bölgesinde
Canopy akustik uygulaması tercih
edilebilir.

Available in numerous shapes, these
panels offer excellent acoustic qualities.
In areas such as foyers and receptions
spaces with the need of architectural
design, the use of canopy is the optimum
solution.

Konuşmacıların yoğun olduğu iş
ortamlarında akustik malzemelerin kullanımı
önemlidir. Yoğun ortam gürültüsünü
azaltmak için tavan uygulamalarında iyi bir
akustiğin yanında dekoratif bir görünüm
kazandırmaktadır.
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Meeting Center Acoustic Application
In large rooms with individual communication
islands, the speech intelligibility is important.
The use of canopy provides individual
optimisation of acoustics while improving
concentration.

Toplantı Merkezi Akustik Uygulama
Yoğun ve uzun süreli toplantıların
gerçekleştirildiği mekanlarda iyi bir akustik,
konuşmacının daha iyi anlaşılmasını ve
daha verimli toplantılar gerçekleştirmenizi
sağlamaktadır.

RECTANGLE CANOPY

Daha konforlu bir çalışma alanı
için ofis dizaynı yapılırken mekanın
akustik yapısı da ele alınmalıdır.
Dekoratif akustik panel modelleri ile
optimal seviyede akustik performans
sağlayabilirsiniz.

Cubic canopy panels provide a good acoustics
and a decorative 3-dimensional ceiling
appearance.

Kübik canopy paneller ile iyi bir akustik
sağlanırken 3 boyutlu tavan görünümü
dizayn edilebilir.

Do you want to use special
acoustic panels in your project?
If so, providing us with the
technical drawings, we can
create an acoustic panel design
with unique shapes to your
specifications.

Projenizde, kendinize özel
akustik paneller kullanmak
istermisiniz ?
Teknik çizimlerini ilettiğiniz
takdirde benzersiz şekillere sahip
akustik panel oluşturabilirsiniz.
Ayrıca kesilecek alanları
bildirirseniz aydınlatma delikleri
açılabilir.

Lighting Compatible Acoustic Panel
It is possible to create a panels of your own
design. To take it further, you can integrate
the lighting in the panel. Providing us with
the design, we will make sure to create your
unique design.

Aydınlatma Uyumlu Akustik Panel
Akustik iyileştirme ihtiyacı olan ofislerde
mekanik tesisat ve aydınlatma ile uyumlu
olarak çalışılabilir akustik paneller
konumlandırılabilir.

BAFFLE FREE HANGING
UNITS

Vertically Hanging Absorber Panels

Dikey Asılı Yutucu Paneller

Baffle Ceiling Panels are suspended
vertically from the ceiling and are
sound absorbing on both sides,
lowering the noise level in a room.
Baffles are unframed, and are an
effective solution for providing the
room with better acoustics.

Baffle akustik yüzer tavan panelleri,
plakaların tavan bölgesinde dikey
olarak uygulanması sonucu
oluşturulan iç mekan akustik
çalışmasıdır. Özel askı aparatları ile
serbest olarak uygulanamktadır.

BAFFLE YÜZER TAVAN
PANELİ
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Acoustic Application in Collective Work Areas
Reducing the sound reflections to the necessary level, within the study
areas, is crucial. It increases the motivation of the staff and decreases
the level of adrenaline. You can have a more peaceful working
environment with acoustic panels with the best sound absorption rate
at speech sound frequencies.

Toplu Çalışma Alanlarında Akustik Uygulama
Çalışma alanları içerisindeki ses yayılımının gerekli seviyeye indirilmesi
personellerin motivasyonunu arttmakta ve adrenalin düzeyini
azaltmaktadır. Konuşma sesi frekanslarında en iyi ses yutumu oranına
sahip akustik paneller ile daha huzurlu bir çalışma ortamına sahip
olabilirsiniz.

41

Sport Complex Acoustic Application
Baffles are suitable in buildings
where the volume should be
maintained, the natural light is
brought in from skylight. Baffles
systems are available in different
sizes and in a wide range of colors.

Spor Salonu Akustik Uygulama
Genellikle iç mekan yapısı yüksek
tavan olan spor komplekslerinde
hacim büyüdüğünden ötürü ses
yankılanması ve uğultu seviyesi de
yüksek olur. Tavan bölgesinde
yapılacak akustik baffle çalışması
hem mekanın akustik performansını
arttıracaktır hem de şık bir görünüm
kazandıracaktır.

Creative Designs
Highly absorbing baffle system does not just provide excellent room
acoustics, but also offers an almost infinite number of possibilities
for a lively interior design. Get a distinctive and unique design while
fulfilling the highest acoustic requirements.

Yaratıcı Tasarımlar
Ofislerde akustik konforun sağlanması için tercih edilen baffle
model paneller ile dilediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Rengarenk
akustik panel modelleri ile huzurlu ve benzersiz bir tasarıma sahip
olun.

MONO WALL PANEL

MONO DUVAR PANELİ

Acoustic Wall Panels

Akustik Duvar Panelleri

The Mono acoustic panel is
designed for indoor acoustic
requirements. It absorbs sounds
in the low and high frequency
range. It can be easily installed by
gluing method.

Mono akustik panel iç
mekanlardaki akustik ihtiyaca
yönelik olarak tasarlanmıştır.
Uygulama yapılan alanda,
alçak ve yüksek frekans
aralığındaki sesleri absorbe
etmektedir. Yapıştırma
yöntemi ile kolayca monte
edilebilmektedir.
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Acoustic Wall Panels
Acoustic wall panels are used to reduce noise and control
sound in many different locations. Design, durability and
budget are diversified with different forms and colors to
meet your needs.

Akustik Duvar Panelleri
Akustik duvar panelleri, gürültüyü azaltmak ve birçok farklı
mekanda sesi kontrol altına alabilmek için kullanılmaktadır.
Tasarım, dayanıklılık ve bütçe gereksinimlerinizi karşılamak
için farklı formlar ve renkler ile çeşitlendirilmektedir.

Okullarda Akustik Uygulama
Konuşmacının verdiği mesajların dikkatle
takip edildiği eğitim alanlarında oluşan ses
yankılanması sorunları için akustik duvar
panelleri tercih edilebilir.

Acoustic Application in School
Acoustic wall panels may be preferred
for sound reverberation problems in
educational areas where the speaker’s
messages are carefully followed.
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MONO FRAME WALL PANEL

Acoustic Wall Panels
Mono Frame, which is in the product group of acoustic wall
panels, installation is performed according to the secret
system.

Akustik Duvar Panelleri
Akustik duvar panelleri ürün grubu içerisinde yer alan Mono
Frame, gizli sisteme uygun olarak montajı gerçekleştirilmektedir.

MONO FRAME DUVAR PANELİ
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MONO MODULAR WALL PANEL

Akustik Duvar Panelleri
Mono Modular acoustic wall panel, edge detail is
reinforced with aluminum frame. Application is made
by hook or clip system.

Akustik Duvar Panelleri
Mono Modüler akustik duvar paneli, kenar detayı
alüminyum çerçeve ile güçlendirilmiştir. Kanca veya klips
sistem ile uygulama yapılmaktadır.

MONO MODÜLER DUVAR PANELİ

3D DUVAR PANELİ

3D WALL PANEL

Akustik Wall Panels
Unique designs can be achieved with 3d wall panels that
have a stylish appearance with the application of acoustic
panels in different thicknesses.

Akustik Duvar Panelleri
Farklı kalınlıklarda akustik panellerin uygulanmasıyla şık
bir görünüme sahip olan 3d duvar panelleri ile benzersiz
tasarımlar gerçekleştirilebilir.

Cinema Hall Acoustic Application
One of the areas where interior space acoustics are important is
the cinema halls. We recommend the use of an acoustic panel
with a high sound absorption coefficient in the wall and ceiling
areas in order to increase the sensory quality.

Elegant Spaces

Sinema Salonu Akustik Uygulama
İç mekan akustiğinin önemli olduğu alanlarda biriside sinema
salonlarıdır. Duyum kalitesinin artması için duvar ve tavan
bölgelerinde yüksek ses yutumu katsayısına sahip akustik panel
kullanımını öneriyoruz.

3D PYRAMID WALL PANEL

3D PİRAMIT DUVAR PANELİ

Konferans Salonu Akustik
Uygulama / İstanbul
Konferans salonlarında
konuşmacıların seslerin alıcıya
net bir şekilde ulaşması için iyi
bir hesaplama ile akustik denge
kurulmalıdır. Yutucu panel
kullanılması gereken alanlarda
3d model duvar panelleri tercih
edilebilir.

Auditorium Acoustic
Application / Istanbul
Acoustic balance should be
established with a good calculation
so that the speaker’s voices in the
conference rooms reach the receiver
clearly. 3D model wall panels may be
preferred in areas where absorber
panels should be used.

ISTANBUL

MONO

MONO

MONO FRAME

MONO FRAME

MONO MODULAR

MONO MODULAR

AKUSTİK ALÇI PLAKA TAVAN VE
DUVAR SİSTEMLERİ
ACOUSTIC GYPSUM BOARD CEILING
AND WALL SYSTEMS

Akustik, boyalı veya vinil kaplı alçı
plaka ürünleri uzun ömürlü,
dekoratif ve ekonomik çözümler
sağlar. Farklı perforasyon
seçenekleri ile tüm akustik
ihtiyaçları karşılar.
Acoustical, vinyl laminated or
painted gypsum boards provides
long life, decorative and economical
solutions. Gypsum boards can also
be used for all acoustic
requirements thanks to different
perforations options

Modüler Sistemler
Modular Systems

Tam Alçı Plaka Sistemler
Full Gypsum Board Systems

Tam plakalar aynı özellik ve estetik ile bölme duvarlarda da
kullanılabilir
Full boards are also available for partition walls with same
performance and aestetic.

AKUSTİK AHŞAP TAVAN ve
DUVAR SİSTEMLERİ
ACOUSTIC
WOOD CEILING AND WALL
SYSTEMS

Ahşap akustik paneller konser
salonları, tiyatrolar, toplantı
salonları, alışvariş merkezleri,
ofisler ve restorantlar gibi
insanların birarada olduğu
ortamlarda hem sıcak hem de
rahatça iletişim kurabilecekleri
akustik bir mekan yaratmayı
sağlar

Acoustic wood panels are suitable
for concert halls, theatres,
meeting rooms, shopping malls,
offices and restaurants. Wood
gives the comfort where people
come together to communicate
each other with its warm and
acooustic effect.

Delikli Ahşap Paneller
Perforated Wood Panels

Delikli ve Kanallı Ahşap Paneller
Perforated and Grooved Wood Panels

AKUSTİK PERFORMANS / ACOUSTIC PERFORMANCE
DELİKLİ AHŞAP PANEL
PERFORATED WOOD PANEL

DELİKLİ VE KANALLI AHŞAP PANEL
PERFORATED AND GROOVED WOOD PANEL

Kenner Groep BV
Rinjweg 3, 7081 AB Gendringen
T:+31 543 471 445
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