
Ilmava-sermit
Ilmava-sermit estävät tehokkaasti häiriöäänten leviämistä avotilassa 
sekä poistavat kaikua. Pöytäsermeistä löytyy malli myös suuren 
pöydän keskelle tuomaan työskentelyrauhaa. Lattiasermit ovat kevyitä 
ja helppoja sijoittaa keskeiselle paikalle antamaan melusuojaa. Katosta 
riippuvat sermit soveltuvat lasiseinille. Tilan tyyliin sopivat värit voi 
valita kangasvaihtoehdoistamme.  

Akustiset ominaisuudet
-Ilmava-sermit vaimentavat ääntä tehokkaasti. 
Äänen heijastuminen sermistä takaisin tilaan on 
hyvin pieni, jolloin häiriöäänten eteneminen ja 
tilan kaikuminen vähenevät. 
- Ilmava- sermien asennuspaikka vaikuttaa 
saavutettavaan äänenvaimennukseen.  Kaukana 
seinästä sermin äänenvaimennus on pienempi, 
mutta sen sijaan vaimentava pinta-ala on kaksi 
kertaa suurempi! 
-Ilmava-Sermit voi helposti tuoda melulähteen 
lähelle, jolloin niistä saadaan paras mahdollinen 
hyöty.  
-Yeseco sermit ja Yeseco akustiikkapilvet yhdessä 
ovat erinomaisia tuotteita vähentämään avotilo-
jen meluongelmia.

lmava- sermi seinään kiinni asennettuna
ISO 11654 Äänenvaimennusluokka Class A, αw 0,95

125 Hz: 0,30 1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,75 2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,95 4000 Hz: 0,95

Ilmava- sermi kaukana seinästä
ISO 11654 Äänenvaimennusluokka C, αw 0,65 (H)

125 Hz: 0,20 1000 Hz: 0,85
250 Hz: 0,35 2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,70 4000 Hz: 1,05

Ilmava- sermien mallit
- Pöytäsermi, malli pöydälle ja pöydän 
  reunaan
- Kevyt lattiasermi, saatavana eri korkuisa  
  jalkoja
- Riippuva sermi, sermin paloja voidaan  
  yhdistää
Rakenne
- Reunat ohennettu, kangaspinta
- Paksuus 45 mm  
- Koot:
  - Lattiasermi 80 x 120 cm 
  - Pöytäsermit: 
    - leveys 120 cm, korkeudet 80, 70 ja 45 cm
    - leveys 80 cm, korkeudet 80x 70 ja 45 cm,
    - myös muita kokoja
  - Riippuvat sermit 80x120, 80x80 ja 80x32 cm
Materiaalit
- Ilmava- sermit on valmistettu ekologisesti 
  pellavankaltaisista luonnonkuiduista sekä 
  kierrätetyistä puu- ja muovikuiduista. 
- Vakiokangas on 100% kierrätystuote. 
- Materiaalit ovat sisäilma- ja paloturvallisia
Jalat
- Pöydällä seisovassa sermissä on puinen, 
  harmaaksi maalattu jalka. 
- Pöydänreunaan kiinnitettävässä sermissä 
  on tummanharmaa metallijalka.
- Kevyessä lattiasermissä on puinen, 
  harmaaksi maalattu jalka. Jalan korkeus 
  määrää sermin lopullisen korkeuden 
  nostaen sermin akustiikkaosan lattiasta irti 
  5, 10, 15 tai 20 cm verran.
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