Äänieristysstandardit
Hyödyllistä tietoa mittausmenetelmistä

DIN EN 14366 -testistandardi

DIN 4109 -äänieristysstandardi

DIN EN 14366 -standardi määrittää tavat, joilla mitataan jätevesijärjestelmien tuottamaa
ääntä laboratorio-olosuhteissa. Testattavan viemäröintijärjestelmän rakennetta ei määritellä
tarkemmin. Standardi ei tarjoa menetelmiä kiinteistön ja sen varustuksen akustisten
ominaisuuksien laskentaan.

DIN 4109 -standardi koskee rakentamisen äänieristystä ja tilojen akustiikkaa.
Se asettaa teknisten rakennusjärjestelmien äänitasolle raja-arvot, joilla voidaan taata
hyvä asumismukavuus. Standardi ei kuitenkaan sisällä rakennetta koskevia määrityksiä.
Tästä johtuen äänieristyksen riittävyys voidaan osoittaa ainoastaan todellisuutta
vastaavissa olosuhteissa tehdyillä äänimittauksilla. Alla esitetään mittausten tyypillinen
rakenne todellisissa tilanteissa:

Alla esitetään DIN EN 14366 -standardin mukaisissa mittauksissa yleisesti käytettävä rakenne:

Saniteettiasennukset
Poistoputken äänenmittaus – ilman WCkalustoa tai lisäasennuksia

Syöttöyhde

Saniteettiasennukset
Äänimittaus kokonaisissa
saniteettiasennuksissa

2. kerros

Mittauspaikka

1. kerros

Putkikannakkeet
Putkissa käytetään korkealaatuisia kannakkeita
– esimerkiksi Bismat 1000. Putkikannakkeet ovat
osittain auki mittauksen aikana
Mittauspaikka
Mittaus huoneesta, joka on viistosuunnassa
kaksi kerrosta syötön alapuolella

Pohjakerros

Kellari

Seinärakenne
Massiiviseinä, jonka neliömetripaino on
220 kg/m2, esimerkiksi 17,5 cm:n paksuinen tiili
Kellarin akustiikka
Täysin äänieristetty kellari

Putkikannakkeet
Järjestelmään soveltuvat putkikannakkeet,
jotka kiinnitetään asennusohjeen mukaisesti
Mittauspaikka
Mittaukset viereisestä huoneesta sekä
viistosuunnassa alapuolella olevasta
huoneesta
Seinärakenne
Mittaus erilaisilla todellisuutta vastaavilla
seinärakenteilla – esimerkiksi kipsilevystä
valmistettu väliseinä, joka koostuu kahdesta
12,5 mm:n paneelista ja 4 cm:n
mineraalivillalevystä

Syöttöyhde

Syötönvirtaus
WC:n huuhtelun aiheuttama turbulentti virtaus

Mittauspaikka:
viereinen huone

Syötön virtaus
Tasainen pyörteetön veden virtaus ilman
turbulenssia

2. kerros

1. kerros
Mittauspaikka:
huone viistosuunnassa alapuolella

Syöttöyhde äänenmittausta varten
Virtaussäädelty syöttöyhde kaksi kerrosta
mittauspaikan yläpuolella

Syöttöyhde äänenmittausta varten
Syöttöyhde sijaitsee yhden kerroksen
mittauspaikan alapuolella – käytetään
huuhtelemalla WC

Pohjakerros
Kellari

Kellarin akustiikka
Äänieristämätön kellari

DIN EN 14366 on testistandardi, jolla on rajallisesti käytännön sovelluksia.
Standardin mukaisia mittaustuloksia ei tule käyttää osoittamaan
äänieristysvaatimusten täyttymistä todellisissa rakennuksissa.
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DIN 4109 on äänieristysstandardi, joka sisältää todellisia rakennuksia koskevia määrityksiä.
Geberit tekee mittauksia todellisuutta vastaavissa rakennusolosuhteissa. Menettely on
Fraunhofer-instituutin vahvistama, ja se soveltuu vastaaviin rakennusolosuhteisiin.
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