
نسل جدید پنل های آکوستیکی

آدرس: تهران؛ میدان تجریش، خیابان فناخسرو، ساختمان 33 پالک 403

   تلفن تماس: 02122758140

تلفن تماس: 02122758244

www.artnoos.net

www.hisspanel.ir



س پانل ،  به دلیل استفاده از مواد تشکیل دهنده  ما معتقدیم که  با استفاده از هـــی

کامال طبیعی ، به فضایی آرام و به دور از هیاهو و سروصداهای شهری و آلودگی هوا 

دست پیدا خواهید کرد. با تولید این محصول به دلیل سازگاری صد در صد با محیط 

زیست، کمک به ایجاد محیطی سالم تر و بهداشتی تر نموده ایم. 

آرتنوس با نگرش کامل احترام به محیط زندگی و تولید محصولی فاقد هرگونه ماده آرتنوس با نگرش کامل احترام به محیط زندگی و تولید محصولی فاقد هرگونه ماده 

خطرناک مرتبط با سالمت انسان ، با کسب گواهینامه های زیست محیطی و برگشت 

پذیر بودن کامل محصول به چرخه حیات و طبیعت، پیام زندگی سالم را به مخاطبان 

خود عرضه نموده و این اطمینان را به آن ها می دهیم که با محصولی کامال استاندارد و 

مطابق با معیار های بین المللی سر و کار خواهند داشت. 

درباره هیس پنل



درباره هیس پنل

راه حل های معماری هوشمند 

مجموعه آرتنوس با ارائه محصوالت جدید و با کاربری های آکوستیکی و عایق حرارتی می باشد تا 

بتوان ضمن داشتن محیطی دلپذیر و دلچسب درجهت صرفه جویی از انرژی سرمایشی و گرمایشی 

و همچنین در زمینه عایق بودن نسبت به صدا و صوت نیز گامی موثر بردارد. 

س پانل  منحصر به فرد بودن هـــی

هیس پنل با توجه به اخذ گواهینامه های معتبر ضمن آسوده خاطر نمودن مشتریان در مصرف این هیس پنل با توجه به اخذ گواهینامه های معتبر ضمن آسوده خاطر نمودن مشتریان در مصرف این 

محصول ، دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله ضد حریق بودن ،طول عمر باالی 70 سال و 

رفتار هیدرومتریک (که قابلیت استفاده در هر نوع آب و هوایی را میسر می سازد ) بوده که باعث 

شده نسبت به محصوالت مشابه کامال متمایز باشد. 



درباره هیس پنل

س پانل  گستره مصرف هـــی

س پانل ها قابل استفاده در سقف و دیوارهای ادارات و ساختمان های تجاری و  س پانل ها قابل استفاده در سقف و دیوارهای ادارات و ساختمان های تجاری و هـــی هـــی

صنعتی ، اماکن عمومی و پر سر و صدا مانند سینما ها ،بیمارستان ها،آمفی 

تئاترها،مدارس،کودکستان ها،مراکز فرهنگی،مراکز ورزشی،استخر ها و همچنین اقامتگاه 

های خصوصی و ویالها با شرایط آب و هوایی متفاوت (مرطوب و خشک) می باشد و 

به خصوص به جهت دکوراتیو بودن و ظاهری کامال طبیعی، محیطی بسیار متفاوت 

وخاص ایجاد می نماید. 



درباره هیس پنل

تنوع در نصب و اجرا 

قابلیت نصب بدون نیاز به ابزار و یراق های اختصاصی یکی از مزیت های مهم پنل های 

س می باشد.  ـــ آکوستیک هـی

نصب پنل ها با استفاده از پیچ ، میخ، چسب ، پروفیل کشی باعث شده هیس پنل به 

عنوان یکی از محبوب ترین و بهترین پنل های دکوراتیو آکوستیکی تبدیل شود. 

هیس پنل بدون استفاده از چسبها و رزین های شیمیایی ساخته می شود هیچگونه هیس پنل بدون استفاده از چسبها و رزین های شیمیایی ساخته می شود هیچگونه 

ضرری برای انسان و محیط زیست ندارد و تابع الزامات ملی حفاظت محیط زیست می 

باشد 



ویژگی های هیس پنل

 1- جاذب صوت  

تخلخل های میکروسکوپی و االستیسیته ی پشم چوب به کار رفته در هیس پنل از یک سو و تخلخل تخلخل های میکروسکوپی و االستیسیته ی پشم چوب به کار رفته در هیس پنل از یک سو و تخلخل 

ن از سوی دیگر موجب شکل  های به نسبت ماکروسکوپی موجود در ساختار هیس پنل و چگالی پا

ن از سوی دیگر موجب شکل  گیری ضریب اصطکاکی  فوق العاده باالیی برای پنل ها و چگالی پا

گیری ضریب اصطکاکی فوق العاده باالیی برای هیس پنل در برابر عبور جریان های هوا و در نتیجه 

امواج صوت در حال عبور از پنل ها می شود. عالوه بر این ، ویژگی های جذب صوت داخلی مواد به 

کار رفته همراه با مستحکم بودن قابل توجه پنل ها به آن ها این اجازه را می دهد که کارایی فوق 

ن داشته باشند  العاده ای در جذب و دمپ صدا ها خصوصا در فرکانس های پا



ویژگی های هیس پنل

2- عملکرد زیست محیطی  

این محصول صد در صد با سالمت انسان و محیط زیست تطابق داشته و بدلیل این که از متریال 

کامالً طبیعی و بدون استفاده از چسبها و رزین های شیمیایی ساخته می شود هیچگونه ضرری برای 

انسان و محیط زیست ندارد و تابع الزامات ملی حفاظت محیط زیست می باشد 

3- عملکرد مقاومت به حریق  

کامالً مطابق استانداردهای اروپایی (EN1305-1-1) و در دسته A2-SL-dD,B-S L,do طبقه بندی می  طبقه بندی می 

شوند که به معنای بسیار مقاوم در برابر آتش با دودزایی بسیار اندک و بدون ریزش می باشد . در 

صورت آتش سوزی ، هیس پنل ها سوخته نمی شوند ، ریزش ندارند ، بخارات و گازهای سمی از 

خود تولید نمی کنند و سبب گسترش آتش نمی شوند . در واقع رژیم سوختن در این پنل ها بسیار 

کند بوده و با ایجاد یک الیه خاکستر مقاوم از بخش های زیرین هیس پنل محافظت می کند و 

سبب کاهش سرعت سوختن در هیس پنل و خنثی شدن احتراق می شوند .  



ویژگی های هیس پنل

4- طول عمر و مقاومت مکانیکی :  

الیاف چوب موجود در این هیس پنل ها بدلیل پوشیده شدن و اشباع شدن از مواد معدنی افزوده 

شده و افزایش توانایی مقاومتی الیاف و خنثی کنندگی ای که در برابر آتش حاصل شده سبب شده 

که این هیس پنل ها پایداری قابل توجهی در برابر شرایط بیولوژی (قارچها ، کپک ها ، حشرات 

موذی) و شیمیایی و آب و هوایی دست یابند که جمیع این موارد سبب تضمین عمر باالی 70 سال 

این پنل ها در کاربردهای داخل ساختمان شده است .  

5- مقاومت در برابر رطوبت و انجماد  مقاومت در برابر رطوبت و انجماد 

هیس پنل ها کامال در برابر آب و انجماد مقاوم هستند زیرا در کنار سیمان موجود در پنل ها و اشباع 

بودن الیاف که موجب مقاومت باالی آن ها در برابر آب می شوند،تنیدگی و بافت الیاف از هرگونه 

گسست در پنل ها در دماهای انجماد جلوگیری می کند و در نتیجه هیس پنل ها دچار تورم و یا 

فرورفتگی در شرایط رطوبت نمی شوند و پایداری خود را در برابر رطوبت و چرخه های انجماد حفظ 

می کنند. 



ویژگی های هیس پنل

6- مقاومت حرارتی 

مقاومت یک ماده در برابر تغرات دما به وسیله ی پارامتری به نام اینرسی حرارتی 

معرفی می شود که در خصوص هیس پنل ها به لطف ساختار خاص و ظرفیت گرمایی 

باالی مواد به کار رفته این پارامتر تا 20 برابر بیشتر از سایر عایق های حرارتی سبک وزن  

افزایش یافته است. به همین دلیل این پنل ها یکی از بهترین مصالح جهت حفظ دمای 

محیط داخلی ساختمان در فصول مختلف و جلوگیری از هدر رفت انرژی می باشند. 



کاربری های هیس پنل

اداری  ویالیی 

تفریحی - ورزشی رستوران ها 

سالن های همایش  آموزشی 



Kg/m2





رنگ های قابل سفارش 

  

س پنـل در حـال حاضر در 12 رنگ متنوع تولید می گردد. رنگ های قابل سـفارش  هـی

به صورت کد بندی زیر می باشد. 

S2020-Y30R S2040-590Y S1589-Y90R

S1510-Y S 5020-G50Y S0570-Y50R

S 5502-G S 2020-R90B S 4020-Y10R

S 3030-G60Y S1510-B50G S 4050-R
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