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BAF ACOUSTICAL LOUVER series products, consist of rockwool, mineral wool or polyurethane foam applicated between
perforated or flat metal plates, are produced of special dimensions according to the size of the space. The products 
can be used on walls/ceilings/doors of energy and mechanical rooms. And also, they can be used as noise barriers 
around cooling systems that located in an open space. The width of products are normally 150, 300 and 600 mm but it is 
possible to produce any dimension acording to demand. The space between the barsa re designed according to 
the calculation of pressure loss.

 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF AKUSTİK MENFEZ / BAF ACOUSTICAL LOUVER

HAVA DOĞUŞLU YAKLAŞIK SES YALITIM DEĞERLERİ

THE APPROXIMATE INSULATION VALUE OF AIRBORNE SOUND

BAM 600V

BAM 300V

BAF AKUSTİK MENFEZ serisi ürünleri, uygun kalınlıkta perfore ve düz metal içinde taş yünü gibi mineral yünler 
ya da Poliüretan süngeri monte edilmiş, kullanılacağı boşluğa göre özel ölçülerde imal edilen akustik
menfezlerdir. Jeneratör odaları, mekanik odalar gibi alanlarda duvar, tavan ve kapılarda kullanılabilir. 
Bunun yanında açık alanda konumlanan soğutma grubu, jeneratör gibi mekanik cihazların çevresinde gürültü 
bariyeri imalatında da kullanılabilir. Menfezlerin genişliği, 150 - 300 ve 600 mm gibi standart ölçülerde imal 
edilebildiği gibi ihtiyaca göre farklı ölçülerde de imal edilebilirler. Kasetlerin aralarındaki boşluk, cihazların 
basınç kaybı hesabına göre tasarlanır.


