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 پنل آکوستیک 

پنل آکوستیک محصولی است که می توان از آن در هر مکانی جهت جلوگیری از ارتعاش  

صدا و نویزها استفاده نمود. محصوالت آکوستیک در جذب صداها و خنثی کردن آواهای  

 .صوتی در محیط نقش مهمی را ایفا می کنند

وانب را مد  جهت آکوستیک کردن اتاق باید نکات مهمی را مورد توجه قرار داده و تمام ج

 .نظر قرار دهید

 پنل آکوستیک رنگی

انواع مختلفی از پنل های آکوستیک در بازار موجود بوده که از جذاب ترین آنها می توان  

به پنل آکوستیک رنگی اشاره نمود. این محصول عالوه بر عایق صدا، نقش مهمی در  

 .دکوراسیون داخلی محیط ایفا می کند

آکوستیک رنگی در مکان هایی نظیر: استودیو، اتاق کنفرانس و  شما می توانید از پنل های 

 .تئاترها جهت جلوگیری از بازتاب صداهای صوتی به بیرون استفاده نمایید

 پنل های آکوستیک 

پنل آکوستیک، محصولی کاربردی است که می توانید از آن جهت عایق بندی اتاق محل کار  

تیک دارای انواع مختلفی بوده که جهت استفاده یا منزلتان استفاده نمایید. پنل های آکوس 

 .خانگی یا اداری بسیار کاربردی هستند

از مهمترین مزایای تهیه این محصول پرکاربرد می توان به کاهش آلودگی صوتی و افزایش  

 .کیفیت صدا در محیط اشاره نمود

و   ، پنل آکوستیک جزو کاربردی ترین محصوالت جهت کنترل صدا اکوستیک های پنل

جلوگیری از پخش آن به بیرون به شمار می رود. مدل های بسیار متنوعی که از پنل های  

 .آکوستیک در بازار موجود بوده، انتخاب را برای خریدار سخت تر کرده است
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شما می توانید در ابتدا با مشخص کردن نیازهای خود جهت خرید بهترین مدل عایق صدا 

 .اقدام نمایید

ل آکوستیک در زمره بهترین تجهیزات جهت حذف صداهای اضافی به ، پن اکوستیک  پنل

شمار می رود. از آنجا که این محصول، کاربردهای زیادی داشته تقاضا جهت خرید آن  

 .بسیار زیاد است

پنل های آکوستیک در طرح، رنگ و انواع مختلفی تولید و در دسترس کاربران قرار می  

لف این محصول را به صورت اینترنتی یا حضوری از  گیرند. شما می توانید مدل های مخت 

 .فروشگاه های معتبر خریداری نمایید

 آکوستیک اتاق خواب 

آکوستیک با توجه به کاربردهای مختلف آن، جهت استفاده در اتاق خواب گزینه بسیار  

 .مناسبی است. شما می توانید دیوارهای داخلی منزلتان را به عایق صوتی مجهز نمایید

ین کار تنها کافی است که از تجهیزات آکوستیک استفاده کرده و از بازتاب صداهای جهت ا 

اضافی در اتاق خوابتان به محیط بیرون جلوگیری نمایید. با انجام این کار به حریم شخصی  

 .دیگران هم احترام خواهید گذاشت

 پنل های آکوستیک دکوراتیو

نقش مهمی در زیباسازی محیط ایفا می  پنل آکوستیک دکوراتیو نوعی دیوارپوش بوده که 

کند. در برخی از مکان ها نظیر: سالن های آمفی تئاتر، استودیو ضبط صدا و… نیاز است 

 .که صداهای اضافه حذف و از بازتاب آنها به بیرون جلوگیری شود

نصب پنل های آکوستیک بر روی دیوار بوده که این امر می تواند بر دکوراسیون محیط  

 .ذاردتاثیر بگ
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، پنل آکوستیک دکوراتیو را با نام دیوارپوش صداگیر هم می   دکوراتیو  آکوستیک پنل

شناسند. این پنل ها جهت جلوگیری از بازتاب صداهای اضافه به بیرون بسیار کاربردی  

بوده و در مکان هایی نظیر: سالن های آمفی تئاتر، سینما و همچنین اتاق کنفرانس مورد  

یرند. پنل های آکوستیک در زیباسازی و دکوراسیون داخلی محیط نقش  استفاده قرار می گ

 .مهمی ایفا می کنند

 خرید پنل آکوستیک 

پنل آکوستیک، نوعی عایق صدا بوده که می توان از آن در محیط های مختلف جهت  

 .جلوگیری از ارتعاش صدا و حذف نویز استفاده نمود

و شما می توانید با توجه به یک سری   خرید پنل های آکوستیک کار چندان سختی نبوده

ویژگی ها نظیر: ابعاد، نوع کاربری، رنگ بندی، مدل و تراکم فشردگی پنل جهت خرید آن  

 .اقدام نمایید

 خرید اکوستیک

آکوستیک، محصولی کاربردی بوده که می توان از آن جهت کنترل صداهای محیط استفاده 

 .نمود. پنل آکوستیک در مدل های متنوعی طراحی و به بازار عرضه می شود

اینکه شما بخواهید از چه مدل جهت عایق بندی محیط استفاده نمایید به نیازتان بستگی  

این وسیله می توانید راحت تر در مورد انتخاب   خواهد داشت. با توجه به راهنمای خرید

 .مناسب ترین مدل تصمیم گیری نمایید

 پنل آکوستیک ارزان 

پنل آکوستیک از جمله محصوالت پرکاربردی است که استفاده از آن در استودیوهای  

موسیقی بسیار کاربرد دارد. این محصول از لحاظ نصب دارای انواع مختلفی بوده و  

 .ه به نیاز خود می تواند جهت تهیه بهترین مدل اقدام نماید خریدار با توج 
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شما می توانید با در نظر گرفتن یک سری ویژگی ها، این محصول را از 

 .تجهیزات موسیقی خریداری نمایید  معتبر مراکز

پنل اکوستیک ، پنل آکوستیک از بهترین محصوالت موجود در بازار بوده که در جذب صدا 

 .تاب آن به بیرون نقش مهمی ایفا می کندو جلوگیری از باز 

انواع مختلف پنل آکوستیک موجود در بازار، شرایط انتخاب را برای کاربر دشوارتر کرده 

است. به همین دلیل نیاز است که نیاز و هدف خود را قبل از خرید بهترین مدل پنل  

 .آکوستیک مشخص نمایید

 خرید فوم آکوستیک

با اهداف مختلفی طراحی و تولید می شود. از فوم های  فوم آکوستیک محصولی است که

 .آکوستیک جهت جلوگیری از پخش صداهای مزاحم و نویز ها به بیرون، استفاده می کنند 

عوامل مختلفی می توانند بر انتخاب شما به هنگام خرید فوم آکوستیک تاثیر بگذارند. به  

وستیک جهت انتخاب بهترین مدل آن  همین خاطر بهتر است با مطالعه راهنمای خرید فوم آک

 .اقدام نمایید

 خرید پنل آکوستیک ارزان

پنل آکوستیک جزو بهترین محصوالت جهت جلوگیری از ارتعاش صدا به شمار می رود.  

استفاده از این محصول در محیط های مختلف نظیر: استودیوهای خانگی، استودیوهای  

 .موسیقی، رستوران ها و ادارات رواج دارد

ن محصول در قیمت های متنوعی در بازار موجود بوده که با توجه به یک سری موارد  ای 

 .مهم می توانید جهت انتخاب مناسب ترین مدل اقدام نمایید
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موجب می شود تا افراد بتوانند محیط کاری خود را به   خانگی و استودیویی آکوستیک پنل

خوبی عایق بندی صوتی نمایند. به همین دلیل شما می توانید هر صدای بلندی را در این  

 .محیط ایجاد نمایید بدون آنکه اطرافیان خود را آزار دهید

مناسب  ساخت این پنل ها بر اساس قوانین فیزیک می باشد اما امروزه بیشتر برای افرادی

 .می باشد که در حوزه موسیقی و نوازندگی فعالیت می نمایند

به پنل آکوستیک استودیویی و خانگی گاها پنل صدا نیز گفته می شود زیرا می توان از آن 

 .برای کنترل نمودن امواج صدا بهره برد

 انواع پنل آکوستیک 

در محیط به شمار  پنل های آکوستیک، محصوالت مناسبی جهت جلوگیری از ارتعاش صدا 

می روند. پنل های آکوستیک در انواع مختلفی نظیر: پنل های ثابت و پرتابل تولید و مورد  

 .استفاده قرار می گیرند

از آنجا که پنل های آکوستیک ثابت فضای بیشتری را در محیط اشغال می کنند جهت  

 .استفاده در استودیوهای خانگی، بسیار مناسب می باشند

 وستیک فروش پنل آک

پنل آکوستیک نوعی عایق است که وظیفه کنترل صدا و جلوگیری از بازتاب آن به بیرون  

را بر عهده دارد. میزان صداگیری هر کدام از مدل های پنل آکوستیک به ضخامت، چگالی  

 .و ضریب جذب صورت های مختلف بستگی دارد

وستیک جهت تهیه بهترین  شما می توانید با شناسایی مراکز معتبر در زمینه فروش پنل آک 

 .مدل آن اقدام نمایید
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 چسب پنل آکوستیک 

جهت چسباندن پنل های آکوستیک بر روی متلایر مختلف از چسب های مخصوص استفاده  

می شود. انواع مختلفی از چسب پنل آکوستیک در بازار موجود بوده که باید با توجه به نیاز 

 .خود، آن را تهیه نمایید

  با در نظر گرفتن موارد مهمی نظیر: نوع فوم آکوستیک، زیرسازی پنل آکوستیک و هدف 

 .استفاده می توان جهت خرید بهترین مدل اقدام نمود

 قیمت پنل اکوستیک 

پنل آکوستیک با توجه به کاربردهای آن دارای مدل های بسیار متنوعی است. انتخاب  

بهترین مدل پنل به هدف و نوع استفاده کاربر بر می گردد. قیمت پنل های آکوستیک تحت  

 .عوامل مختلفی تعیین می شوند

ظیر: کیفیت تولیدی، مدل، ابعاد، ضخامت، چگالی و سایر موارد بر روی قیمت  مواردی ن 

 .تمام شده این محصول کاربردی تاثیر می گذارند

 قیمت پنل آکوستیک 

تهیه پنل آکوستیک برای آن دسته از افرادی که می خواهند به طور حرفه ای فعالیت های  

 .موسیقی را دنبال نمایند، ضروری می باشد

ل به عنوان نوعی عایق بوده که می تواند جهت جلوگیری از بازتاب نویزها به  این محصو 

محیط اطراف موثر واقع شود. پنل های آکوستیک را می توانید در قیمت های متنوعی از  

 .بازار تهیه نمایید

 پنل صدا

پنل صدا در واقع همان پنل آکوستیک بوده که جهت جلوگیری از پخش صداهای اضافی به  

 .یرون مورد استفاده قرار می گیرندمحیط ب 
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پنل صدا را می توان در محیط های مختلفی نظیر: استودیوهای موسیقی، سالن های تئاتر،  

سینما و اتاق کنفرانس استفاده نمود. شما میتوانید با توجه به نوع استفاده خود جهت انتخاب 

 .بهترین پنل صدا که در بازار موجود بوده، اقدام نمایید

 کوستیک دیجی کاالپنل آ

پنل آکوستیک جزو آن دسته از محصوالتی است که استفاده از آن برای هنرمندان عاشق  

 .موسیقی بسیار مناسب می باشد

پنل های آکوستیک، انواع و مدل های متنوعی داشته که با کسب یک سری اطالعات الزم  

دیجی کاال، جهت  می توانید به صورت حضوری یا از طریق سایت های اینترنتی نظیر:  

 .خرید بهترین مدل اقدام نمایید

 استودیویی  و  ای یقه های میکروفون  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نصب پنل آکوستیک استودیویی و خانگی 

برای نصب این پنل ها ابتدا باید نوع سطح مد نظر و سپس جنس محصول را در نظر  

 .بگیرید. در این حالت بهتر می توانید در خصوص روش نصب تصمیمگیری کنید

نظر داشته باشید که برای مواردی که سطح شما از جنس چوب بوده و پنل  همواره باید در 

 .هم دارای وزن زیادی است، استفاده از چسب نمی تواند انتخاب خوبی باشد

برای این موارد با توجه به شرایط باید از پیچ استفاده نمود. در برخی از موارد حرفه ای،  

این روش از دو چوب به عنوان پایه استفاده روش فیتینگ مورد استفاده قرار می گیرد. در 

 .می شود و پنل بر روی آن قرار می گیرد

باید در نظر داشته که در نصب این پنل ها بسیار مهم است که شما ابتدا محل های انعکاس  

 .صدا را به خوبی تشخیص دهید

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/
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 آشنایی با انواع پنل آکوستیک 

زه انواع مختلفی از پنل آکوستیک  به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که امرو 

استودیویی و خانگی در بازار وجود دارند اما مهمترین آنها از نوع جذب کننده، انعکاس  

 :دهنده و انتشار دهنده هستند. در زیر با هر یک از این پنل ها آشنا خواهید شد

 جذب کننده ها  •

متر می   1متر و عرض  2پنل آکوستیک استودیویی و خانگی جذب کننده اغلب دارای طول 

 .باشند. این موارد را می توانید برای سقف یا دیوار استفاده نمایید 

  100قیمت این پنل ها با توجه به نوع جنس آنها متفاوت است اما می توان قیمتی در حدود 

 .نل در نظر گرفتمیلیون تومان را برای هر پ 1هزار تا 

 انتشار دهنده •

درصد می توانند صدا را به   80سانتی متر ضخامت دارند و تا  20تا   15این پنل ها بین 

صورت کامل عایق نمایند. از لحاظ قیمتی نیز باید در نظر داشت که هزینه آنها به ازای هر  

 .میلیون تومان خواهد بود  1هزار تومان تا  200پنل از 

د برای نصب دارای هزینه بیشتری می باشند. با هر پنل انتشار دهنده شما می  البته این موار

 .مترمربع از فضای خود را کاور نمایید  4توانید حدود 

 انعکاس دهنده •

از این نوع پنل آکوستیک استودیویی و خانگی برای گوشه های اتاق استفاده می شود. این  

 .ی مدت زمان بیشتری داخل اتاق باقی بمانندپنل ها استفاده می شوند تا فرکانس های بم برا

با داشتن این پنل ها نوازندگان به راحتی می توانند امواج صدا را بشنوند. قیمت و تعداد پنل  

هزار تومان به ازای   200های مذکور به نوع دیوار وابسته می باشد اما هزینه پایه آنها از 

 .هر پنل آغاز می گردد
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 ک راهنمای خرید پنل آکوستی

برای خرید پنل آکوستیک استودیویی و خانگی همواره توصیه می شود تا موارد زیر را در  

 :نظر داشته باشید

 میزان اکو •

برای خرید پنل آکوستیک استودیویی و خانگی ابتدا باید میزان اکوی صدا را بررسی نمایید.  

اکو در فضاهای   بر اساس میزان اکو باید از پنل مناسب نیز استفاده نمایید. هر اندازه

کوچک بیشتر باشد، صداهای توخالی بیشتری نیز تولید می شود. با این کار شما می توانید  

 .امواج صدا را چند برابر نمایید

 جذب صدا •

هر پنل از یک سری فوم های مخصوص تشکیل شده است. شما باید فوم هایی را بکار  

گیرید که قدرت جذب صدایی باالیی داشته باشند. این مورد برای ضبط صدا به شما کمک  

 .می کند تا امواج مخرب به راحتی حذف شوند

 نشر صدا •

ز پنل ها تنها صدا را جذب فوم ها باید به گونه ای باشند که صداها را منتشر کنند. برخی ا

نموده و هیچ انعکاسی نمی دهند. همین مورد نیز موجب می گردد تا فرد لرزش بیشتری در  

 .صدای خود مشاهده نموده و خروجی کار حرفه ای نباشد

البته موارد مهم دیگری نیز در زمان خرید پنل آکوستیک استودیویی و خانگی دارای اهمیت  

 .د در باال لیست شده اندهستند اما مهمترین موار

 خرید پنل آکوستیک ارزان

زمانی که قصد خرید پنل آکوستیک استودیویی و خانگی را دارید، برای برآورد هزینه  

 .بسیار مهم می باشد که به نوع ساختمان، سن و کاربری آن توجه کنید 
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به وجود آید  شما همواره باید به دنبال مواردی باشید که با نصب پنل یک محیط عایق بندی 

اما گاها نویز های زیاد همانند صدای آب موجب می شوند تا هزینه بیشتر نموده و از 

 .زیرسازی های خص استفاده نمایید

هزار تومان در بازار وجود دارد که با توجه به ویژگی   200یک پنل ارزان با حداقل قیمت 

 .های آن ممکن است هزینه آن افزایش نیز یابد

تا از فوم های نسوز استفاده نمایید که هزینه نصب این موارد به   صیه می شوداما همواره تو 

نسبت بیشتر است. این موارد مخصوصا در ساختمان های مسکونی دارای اهمیت زیادی 

 .می باشند

موردی دیگری که در بحث هزینه توجه به آن الزامی می باشد، نوع پنل است. پنل ها می  

 .توانند به صورت ثابت یا پرتابل باشند

پنل های ثابت تنها یک بار نصب می شوند و قابلیت جابجا شدن ندارند اما پنل های متحرک  

را می توان به راحتی در ساختمان های مختلف استفاده نمود. طبیعتا مواردی که پرتابل  

 .هستند دارای قیمت بیشتری می باشند اما کاربردی تر نیز خواهند بود

آکوستیک استودیویی و خانگی را به صورت زیر   به صورت کلی می توان مزایای پنل

 :دسته بندی نمود

 .می توان به کمک آنها در فضا را عایق بندی نمود •

این موارد اغلب از جنس های نسوز هستند که در برای آتش سوزی مقاومت باالیی   •

 .از خود نشان می دهند

نمایید که با شما می توانید پنل های فوق را در رنگ ها و ابعاد مختلف مشاهده  •

 .توجه به ساختمان و نوع دکوراسیون خود از آنها استفاده کنید
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 .زیرسازی این نوع پنل ها هزینه بر نخواهد بود  •

 .نصب پنل ها بسیار آسان است •

  خرید راهنمای. سپاسگزاریم از اینکه برای مقاالت گرین لیست وقت می گذارید

برای شما آماده گردیده است. امیدواریم خرید   هنر و فرهنگ لوازم امروز در قسمت  آنالین

 .آنالین هوشمندانه و مقرون به صرفه ای داشته باشید
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