
• Conform NEN-EN 12354-6

• Onderdeel van het Gebouwprestatie 
platform: simuleer verschillende
gebouwprestaties met één 3D model.

• Technisch dashboard met tabellen, 
grafi eken & 3D weergaven

• Vergelijk varianten voor beste advies

• Inclusief een materialenbibliotheek

• Gesloten geometrisch model, zonder 
onbedoelde openingen

 
de geluidabsorptie van een

 
 

 

Geluidabsorptie 
Bij de bouwaanvraag is een geluid-
absorptie berekening verplicht voor
gemeenschappelijke verkeersruimten, 
zoals een hal. De gemeente controleert of 
de berekening is gemaakt en of de 
resultaten voldoen aan de gestelde eis. 

Modelleer het gebouw in het gesloten 
geometrisch 3D model en simuleer 
diverse ontwerpkeuzes (varianten) voor 
absorptie. Bij elke ontwerpkeuze krijgt u 
resultaten voor diverse octaafbanden en 
ziet u direct welke voldoen aan de 
gestelde eis. Door de resultaten van de 
varianten te vergelijken, geeft u uw 
opdrachtgever het beste advies op het 
gebied van geluidabsorptie.
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Gebouwprestatieplatform
Vabi Elements Galm is onderdeel van het 
Gebouwprestatieplatform. Kijk voor meer 
informatie over de modules van het 
Gebouwprestatieplatform op onze 
website of bestel direct in onze shop

www.vabi.nl/shop

Geluid in luchtkanalen
De waarden die uit de galm berekening 
komen, kunt u gebruiken als invoer-
gegevens voor de module van Vabi 
Uniforme Omgeving Geluid in 
Luchtkanalen. Deze berekening vraagt 
voor elke ruimte de nagalmtijd per 
octaafband.  

Handige ondersteuning
In Vabi Elements zit een geïntegreerde 
bibliotheek met materialen. Met behulp 
van de bibliotheek wijst u snel uw 
ruimtetypen toe aan uw geometrie, dit 
bespaart u tijd. Met de online help pakt u 
snel de benodigde informatie erbij, ook 
als u niet in de software werkt, en is 
altijd up to date. In de help vindt u 
tevens een koppeling naar de onder-
liggende normen en het Bouwbesluit.

Nagalmtijd 
De resultaten van de geluidabsorptie 
geven u gelijk inzicht in de nagalmtijd 
van de ruimte. Ook kunt u toetsen of de 
gestelde nagalmtijd voldoet aan de 
gestelde eis vanuit uw opdrachtgever.

Technisch dashboard
De resultaten van de geluidabsorptie en 
nagalm berekening vindt u terug in het 
overzichtelijke technisch dashboard. 
In ruimtetabellen vindt u de resultaten 
per ruimte en kunt deze exporteren naar 
Microsoft Excel. Ook wordt van elke 
ruimte een grafi ek getoond met de eis 
per octaafband én het resultaat per 
octaafband. U ziet in één oogopslag of u 
voldoet aan de gestelde eis.
Genereer diverse 3D weergaven van de 
resultaten voor een goed onderbouwd 
advies naar uw opdrachtgever. 
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