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JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů slouží 
k přikotvení a akustickému oddělení výtahu. Systém 
sestává ze sendvičové konstrukce s komponenty 
izolačního prvku, nosné ocelové konstrukce 
a šroubů typu JC nebo JB, které se osazují do 
kotevní kolejnice.

JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů se používá 
k upevnění vodících kolejnic (vodítek) výtahu na 
stěnu betonové šachty.

Die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI dient zur 
akustischen Entkopplung des Aufzugs. Das System 
besteht aus einer Sandwichkonstruktion mit 
den Komponenten dem Isolationselement, dem 
Traggerüst aus Stahleinlagen und zwei Schrauben 
des Typs JC oder JB, welche an einer Ankerschiene 
befestigt wird. 

Dabei verhält sich die JORDAHL® Aufzugsisolierung 
JAI wie ein Masse-Feder-System und wird zur 
Befestigung der Aufzugsführungsschienen an der 
Betonwand verwendet. 

Představení 
systému
Das System im Überblick
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Popis produktu
JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů je sendvičová 
konstrukce tvořená několika ocelovými a elastomerovými 
deskami, které spolehlivě eliminují hluk přicházející z vodící 
kolejnice od výtahu, a to zcela nekompromisně a spolehlivě.

Vodící kolejnice výtahu je spojena s prvkem JORDAHL® JAI 
pomocí připojovací části. Pro maximální flexibilitu instalace 
je JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů k dispozici ve dvou 
variantách – s kruhovým otvorem nebo oválným otvorem.

 

Produktbeschreibung
Die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI besteht aus einer 
Sandwichkonstruktion mehrerer Stahl- und Elastomerplatten, 
welche den eingeleiteten Körperschall zuverlässig reduzieren, 
ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. 

Mithilfe eines Anbauteils des Herstellers wird die Führungs-
schiene mit dem JAI-Element verbunden. Um maximale 
Flexibilität bei der Montage zu gewährleisten, ist die JORDAHL® 
Aufzugsisolierung JAI mit einem Rundloch- und einen Lang-
lochanschluss erhältlich. 

Oblast použití
Přímé napojení vodící kolejnice (vodítek) výtahu na stěnu 
šachty vytvoří akustický most. Takto vzniklý strukturální hluk 
z výtahu je přes pevné spojení přímo přenášen do sousedních 
místností. Zde je dále vyzařován do prostoru jako hluk nesený 
vzduchem. Tím vzniká zátěž na organismus uvnitř obytných 
prostor tím je negativně ovlivněn komfort bydlení a zdraví.

Pro výrazné snížení akustické zátěže byl vyvinul produkt 
JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů. Ten se montuje mezi 
vodící kolejnici a stěnu výtahu, čímž dosahuje útlumu 11–26 dB. 
Štíhlá konstrukce JORDAHL® JAI umožňuje jeho použití 
u většiny výtahových systémů.

Einsatzbereich
Durch die direkte Ankopplung der Führungsschienen an 
die Schachtwand wird eine Körperschallbrücke gebildet. 
Der so eingeleitete Körperschall geht vom Aufzug direkt in 
 angrenzende Räume über. Er wird dort als Luftschall abge-
strahlt. Dabei kann unerwünschter Lärm entstehen, der den 
Wohnkomfort nachhaltig negativ beeinflusst. 

Um die resultierenden Belästigungen signifikant zu verringern, 
hat JORDAHL mit der Aufzugsisolierung JAI vormontierte 
schallreduzierende Elemente entwickelt. Diese werden 
zwischen Führungsschiene und Schachtwand montiert und 
weisen ein Durchgangsdämmmaß von 11-26 dB auf. 
Die schlanke Konstruktion ermöglicht es, die JORDAHL® 
Aufzugsisolierung JAI in einem Großteil der Aufzugsanlagen zu 
verwenden.

Prvek | Element JAI-A1 JAI-A1J 

Výška | Höhe 120 mm 120 mm

Šířka | Breite 192 mm 192 mm

Tloušťka | Tiefe 42 mm 63 mm

Rozteč otvorů | Lochabstand 135 mm 135 mm

Výhody
•   Vysoká flexibilita montáže na příslušenství výrobců výtahů
•   Snížení hluku o 12 dB směrem k sousedním místnostem
•   Zvýšená procesní spolehlivost při navrhování odhlučnění 

výtahů
•   Flexibilní navrhování místností s potřebami ochrany proti 

hluku 
•   Vyšší komfort bydlení díky nižší hladině hluku v sousedních 

místnostech
 

Vorteile
•   Hohe Flexibilität durch Montage an Anbauteilen der 

Aufzugshersteller
•   Luftschallreduzierung von 12 dB in angrenzenden Räumen
•   Erhöhte Prozesssicherheit bei der Schallschutzplanung von 

Aufzügen
•   Flexible Planung von schutzbedürftigen Räumen möglich
•   Mehr Wohnkomfort durch eine geringere Lärmbelastung

Dostupné materiály
Verfügbare Materialien

Galvanicky pozinkované
Galvanisch verzinkt

Korozivzdorná ocel (na vyžádání) 
Edelstahl (auf Anfrage)

Polyuretan
Gemischtzelliges Polyurethan

Izolační materiál
Dämmmaterial

Standardní rozměry
Standardmaße

Normový útlum, dle frekvencí ve směru os x, y, z
Normiertes Durchgangsdämmmaß, frequenzgemittelt in x-,y-,z-Richtung

Technické informace
Technische Informationen

Směr
Richtung

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Střední hodnoty
Mittelwert

Osa x
x-Achse 26 dB 24 dB 23 dB 22 dB 22 dB

Osa y
y-Achse 20 dB 21 dB 20 dB 18 dB 19 dB

Osa z
z-Achse 14 dB 13 dB 12 dB 11 dB 12 dB

JAI-A1 JAI-A1J
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Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA W 40/22 
Kotevní kolejnice pro maximální stabilitu 
z oceli válcované za tepla.

JORDAHL® Ankerschiene JTA W 40/22
Ankerschiene aus warmgewalztem Stahl
für maximale Stabilität.

Montážní návod  
v šesti krocích 
Betriebsanleitung in sechs Schritten
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Kotevní kolejnice JORDAHL® JTA W 50/30
Kotevní kolejnice pro maximální stabilitu 
z oceli válcované za tepla.

 
JORDAHL® Ankerschiene JTA W 50/30
Ankerschiene aus warmgewalztem Stahl
für maximale Stabilität.

Kotevní šroub s T- hlavou JORDAHL® JB
Speciální šrouby pro těsné spojení 
s kotevní kolejnicí JORDAHL®.

JORDAHL® Hakenkopfschraube JB
Spezialschraube für eine form-
schlüssige Verbindung mit JORDAHL® 
Ankerschienen.

Kotevní šroub s T- hlavou JORDAHL® JC
Speciální šrouby pro těsné spojení 
s kotevní kolejnicí JORDAHL®.

JORDAHL® Hakenkopfschraube JC
Spezialschraube für eine form-
schlüssige Verbindung mit JORDAHL® 
Ankerschienen.

Pracovní diagram (Deformační křivky od zatížení)
Lastverformungskurven

Pro profesionální použití JORDAHL® JAI musí být aplikován 
montážní návod, který obsahuje bezpečnostní pokyny, které 
musí být dodrženy. Stejně tak je potřeba dodržovat pokyny 
pro dočasné a dlouhodobé skladování. 

Für die fachgerechten Verwendung der JORDAHL® Aufzugs-
isolierung JAI kann die Betriebsanleitung inkl. der Montagean-
leitung herangezogen werden. Dort sind Sicherheitshinweise 
aufgeführt, die unbedingt zu beachten sind. Ebenso sind 
Lagerungshinweise aufgeführt, die man bei Zwischentrans-
porten oder längeren Lagerfristen wissen sollte. 

Před použitím JORDAHL® JAI musí být šrouby v kotevním 
profilu uvolněny, aby je bylo možno správně usadit na podklad. 
Šrouby musí být zabezpečeny proti vypadnutí. 

Vor dem Einsatz des JORDAHL® JAI sind die Schrauben zu 
lockern (nicht komplett runterschrauben), damit sie an den 
Befestigungsuntergrund entsprechend angebracht werden 
können. Die Sicherung der Schrauben ist dabei zu beachten. 

N –  nezávisle  
na rameni vnitřních sil

N –  unabhängig vom Hebearm 

H –  krátké rameno  
vnitřních sil / 125 mm

H –  kurzer Hebearm / 125 mm

H –  dlouhé rameno  
vnitřních sil / 325 mm

H – langer Hebearm / 325 mm

V –  krátké rameno  
vnitřních sil / 125 mm

V – kurzer Hebearm / 125 mm

V –  dlouhé rameno  
vnitřních sil / 325 mm

V – langer Hebearm / 325 mm

1

2 Prvek JORDAHL® JAI musí být umístěn na požadované místo. 
K tomu slouží šrouby s plochou T-hlavou, které se zasunou do 
požadované polohy v kotevní kolejnici na pozici budoucího 
osazení vodící kolejnice výtahu. Prvek JORDAHL® JAI musí být 
upevněn odpovídajícím způsobem.

Das JORDAHL® JAI-Element soll an die entsprechende Stelle 
platziert werden. 
Dabei sind die JORDAHL® Hakenkopfschrauben in die 
JORDAHL® Ankerschiene einzuführen und die exakte Position 
für den weiteren Anschluss der Führungsschiene ist zu 
bestimmen. Das JORDAHL® JAI-Element muss entsprechend 
fixiert werden. 
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Šrouby se nejprve stabilizují v odpovídající poloze a ručně 
přitáhnou. Přitom je důležité, aby prvek JORDAHL® JAI měl 
dostatečný odstup od kraje kotevní kolejnice JORDAHL®. To 
znamená, že není namontován za poslední nebo před první 
kotvou v takzvaném přesahu kotevního profilu, aby mohlo dojít 
k plné statické aktivaci propojení. 

Dabei werden zuerst die Schrauben manuell angezogen und 
in der entsprechend Lage so stabilisiert, dass die Position 
feststeht. Wichtig dabei ist, dass das JORDAHL® JAI-Element 
ausreichend Abstand vom Rand der JORDAHL® Ankerschiene 
hat, d.h. nicht hinter dem letzten oder vor dem ersten Anker, 
im sogenannten Schienenüberstand zu befestigen ist, damit 
die statische Aktivierung erfolgen kann.

Důležité: Při instalaci prvku JORDAHL® JAI je třeba dbát na to, 
aby ocelová deska JAI přímo doléhala na čelní plochu kotevní 
kolejnice. Zajištěním kontaktu ocel na ocel se garantuje 
dlouhodobé přenášení zatížení.

Proto před zahájením montáže prvku JORDAHL® JAI je potřeba 
zkontrolovat, zda kotevní kolejnice JORDAHL® lícují s povrchem 
stěny a jsou-li na správných místech, jinak musí být provedena 
opravná opatření. 

 
Wichtig: Bei der Installation des JORDAHL® JAI-Elementes 
sollte darauf geachtet werden, dass der Anschluss zwischen 
dem JAI-Element und der JORDAHL® Ankerschiene mittels 
Stahl-Stahl-Kontakt gewährleistet wird, damit die Kraftüber-
tragung dauerhaft sichergestellt werden kann. 

Deshalb sollte vor Beginn der Montage des JAI-Elementes 
unbedingt geprüft werden, ob die JODRAHL® Ankerschienen 
oberflächenbündig eingebaut sind und sich an der richtigen 
Position befinden, andernfalls müssen Ersatzmaßnahmen 
durchgeführt werden. 

Šrouby JORDAHL® JAI musí být utaženy na správný utahovací 
moment garantující spolehlivé přenesení zatížení. Pro utažení 
se používá odpovídající nářadí, např. kalibrovaný momentový 
klíč. 

Das JORDAHL® JAI-Element muss mit dem richtigen 
Anzugsmoment befestigt werden, damit eine Lastabtragung 
und Lastübertragung stattfinden kann.
Dazu sind die richtigen Geräte wie z.B. ein kalibrierter Drehmo-
mentschlüssel o.ä. zu verwenden.

3 5

4 6 Pomocí ocelových konzol (úhelníků) jsou přikotveny vodící 
kolejnice k horní straně akustické izolace výtahů JORDAHL® JAI. 
Je potřeba dodržovat geometrické okrajové podmínky v místě 
spojení. 

Durch einen Stahlwinkel sind die Führungsschienen des 
Aufzuges an das JAI-Element anzubringen. 
Die Verschraubung erfolgt am oberen Stützpunkt des Stahl-
kerns des JODRAHL® JAI-Elementes. Beim Anschlagpunkt sind 
die geometrischen Randbedingungen zu beachten.

T inst:
M16 (8.8) → 180 Nm
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Zvuková izolace 
a účinky výtahů
Schallschutz und die Auswirkungen auf Aufzüge

Zvukové vlny se šíří všemi směry nejen vzduchem, ale 
i pevnými konstrukcemi. Když zvukové vlny narazí na stěnu, 
jsou z větší části odraženy. Jsou-li zvukové vlny dostatečně 
silné, mohou samotnou stěnu rozvibrovat. Například hlasitá 
hudba v prostoru se prostřednictvím zvukových vln rozšíří do 
pevné části konstrukce. To znamená, že část zvukových vln ve 
vzduchu se přemění na vibrace v konstrukci.

Vlny se konvertují do kročejového hluku. Tudíž existuje 
nepřímá závislost mezi zvukem šířeným vzduchem 
a kročejovým hlukem šířeným pevnými tělesy (strukturálním 
hlukem – vibracemi). Zvukové vlny absorbované pevnou 
konstrukcí jsou potom dále uvolněny do volného prostoru ve 
formě zvukové vlny. Pevná konstrukce, v tomto případě stěna, 
působí jako reproduktor a zesiluje zvuk.

Schall breitet sich nicht nur über die Luft, sondern auch in 
festen Körpern aus. Wenn Luftschallwellen auf eine Wand 
treffen, werden sie zwar zu einem Großteil reflektiert.
Bei ausreichend starken Schwingungen beginnt auch 
die Wand selbst zu schwingen. So kann etwa eine laute 
Musikanlage in einem Raum Körperschallschwingungen in 
einer Wand auslösen. Das bedeutet, dass ein Teil der durch 
die Musikanlage ausgelösten Luftschallwellen sich im festen 
Wandkörper ausbreitet. 

Er wird also in Körperschall umgewandelt. Somit besteht 
indirekt ein Zusammenhang zwischen Luftschall und 
Körperschall. Als Luftschall wird der Anteil des Schalls 
bezeichnet, der von der Schallquelle abgestrahlt und von der 
Raumluft weitergeleitet wird. Der Festkörper, in dem Fall die 
Wand, wirkt dann als eine Art Lautsprecher und Verstärker des 
Schalls. 

Tento jev vzniká kvůli vyzařování strukturálního hluku ze 
stěn, podlah, stropů a jiných částí nosné konstrukce, které 
způsobuje pohyb molekul vzduchu. Zvukové vlny jdou skrz 
stěnu do vnitřních prostor obytných místností a nakonec do 
uší uživatelů.

Při používání výtahů vždy vznikají zvukové vlny (hluk) šířící se 
vzduchem i kročejový hluk šířící se přes pevná tělesa, který 
musí splňovat normativní minimální požadavky nebo zpřísněné 
požadavky v celé konstrukci objektu. Proto je již v rané fázi 
projektu návrhu zvukové izolace výtahů vždy potřebná úzká 
spolupráce mezi výrobcem výtahu a projektantem stavby.

Pro stanovení hladiny hluku způsobeného používáním výtahu, 
šířícího se do obytných místností, je potřeba znát sílu přenosu 
strukturálního hluku výtahu. Ten má na faktor největší vliv 
a je dále šířen vzduchem. Strukturální hluk je šířen do nosné 
konstrukce všemi body, kde je výtah v kontaktu s nosnou 
konstrukcí. Jestliže hluk výtahu je vnímán jako rušivý faktor, 
pak se mluví o nežádoucím hluku. Úroveň šíření strukturálního 
hluku je závislá na druhu a konstrukci výtahu i konstrukci 
výtahové šachty. 

Aby bylo dosaženo požadované zvukové izolace pro obytné 
prostory, je podle DIN 8989 zapotřebí ochrany. Norma 
uvažuje s měřením ve výtahové šachtě nebo na strojovně 
výtahu. Minimální požadavky jsou uvedeny v normě DIN 4109. 
V případě vyšších požadavků než stanovuje norma, je nutné 
tyto požadavky uvést do smluvních podmínek.

Zvuková izolace musí být uvažována od začátku projektové 
přípravy a musí být zohledněna ve stavebních výkresech, 
technické zprávě i výpisu prvků. Komponenty, které zajišťují 
splnění požadavků zvukové izolace nebo zajišťují dodržování 
vyšší spolehlivost procesu zvukové izolace, musí být také 
uvedeny v dokumentaci.

Das geschieht durch die Abstrahlung des Körperschalls von 
Wänden, Böden oder anderen Festkörpern. Sie sind in diesem 
Fall schwingende Schallquellen und setzen die umgebenden 
Luftmoleküle in Bewegung. So gelangt die Geräuschquelle 
durch die Wand bis in die anliegende Wohnung und schließlich 
in die Ohren der Bewohner. 

Aufzüge emittieren im Betrieb immer Luft- und Körperschall, 
deren gesetzliche Mindestanforderungen oder erhöhte 
Anforderungen an den Schallschutz von einem Gebäude 
erfüllt werden müssen. Daher erfordert Schallschutz für 
den Einsatz von Aufzügen bei der Planung immer die enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Aufzugshersteller und dem 
Gebäudeplaner oder bauphysikalischem Fachplaner. 

Für die Wahrnehmung von Aufzugsgeräuschen in schutz-
bedürftigen Räumen wird in der Regel die Weiterleitung 
des Körperschalls den größten Einfluss haben, der dann 
wiederum in die Luft abgestrahlt wird. Körperschall wird an 
allen Berührungspunkten des Aufzugs zum Gebäude in das 
Gebäude selbst übertragen. Wenn die Geräusche des Aufzugs 
als Störfaktoren empfunden werden, dann spricht man von 
unerwünschtem Lärm. Die Störwirkung nimmt vor allem mit 
der Lautstärke zu, welche wiederum von der Konstruktion des 
Aufzugsschachtes und des Aufzugstyps abhängig ist. 

Um den geforderten Schallschutz bei schutzbedürftigen 
Räumen zu erreichen, gibt es in der Norm DIN 8989 Vorschläge, 
die überwiegend auf bauliche Maßnahmen des Aufzugs-
schachtes oder des Maschinenraumes eingehen. Mindestan-
forderungen an den Schallschutz sind in Normen (DIN 4109) 
vorgegeben. Wer einen höheren Schallschutz wünscht, muss 
ihn vertraglich vereinbaren. 

Der Schallschutz muss von Beginn der Planungen an 
berücksichtigt werden und in die Grundrissgestaltung sowie 
die Auslegung der Bauteile und Anlagen einfließen. Bauteile, 
welche die Einhaltung des geforderten Schallschutzes 
begünstigen oder für die Einhaltung einer höheren Prozess-
sicherheit der Schallschutzstufen sorgen, sollten ebenfalls in 
der Planung berücksichtigt werden.

Když se šíří zvuk nosnou konstrukcí, může být vnímán dotykem. 
Tomuto jevu se říká strukturální hluk (vibrace). Dá se mu 
vyhnout pouze oddělením nosných (pevných) konstrukcí. 
Strukturální hluk v konstrukci nevzniká jen z konverze 
zvukových vln do nosné konstrukce, ale i přímým působením 
na konstrukci, jako například úderem kladiva na nosnou 
konstrukci.

Ve výtahové šachtě je strukturální hluk generován stejným 
způsobem. Vibrace výtahu přecházejí do stěn výtahové 
šachty prostřednictvím vodítek výtahu. Aby byl vnímatelný 
lidmi, musí být nejdříve přeměněn na zvukové vlny v prostoru 
(hluk).

Breitet sich der Schall in einem Festkörper aus und wird 
über den Tastsinn wahrgenommen, handelt es sich um 
Körperschall. Diese Art von Schall lässt sich nur durch 
ein Entkoppeln der Bauteile vermeiden. Körperschall in 
einer Wand – oder in anderen Festkörpern – entsteht nicht 
zwangsläufig durch die Umwandlung lauter Luftschallquellen. 
Ebenfalls kann er durch direkte Krafteinwirkungen auf den 
Festkörper ausgelöst werden, etwa durch das Einschlagen 
eines Nagels in eine Wand. 

In Aufzugsräumen entsteht der Körperschall nach dem 
gleichen Prinzip. Die Vibrationen des Aufzuges gehen über die 
Führungsschiene in die Wand über. Um vom menschlichen Ohr 
als Lärm wahrgenommen zu werden, muss der entstandene 
Körperschall zunächst wieder in Luftschall umgewandelt 
werden.
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JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů pomáhá splnit 
stanovené požadavky na zvukovou izolaci konstrukcí. Jako 
izolační prvek proti strukturálnímu hluku JORDAHL® JAI zvyšuje 
spolehlivost procesu snížení hladiny akustického tlaku ve 
výtahových šachtách. Největší problémy při navrhování 
výtahových šachet vznikají, pokud požadavky na zvukovou 
izolaci nemohou být dosaženy kvůli neodpovídajícímu 
návrhu. Již od výstavby výtahové šachty, kterou provádí 
zcela jiná stavební společnost než výrobu a montáž výtahů, 
vzniká problém s koordinací detailu stavby s projektovou 
dokumentací. V projektové dokumentaci většinou nejsou 
zohledněny specifické požadavky jednotlivých dodavatelů 
stavebních konstrukcí a samotných výrobců výtahů.

Velmi často je potřeba přepracovat technické řešení zvukové 
izolace v rámci realizační dokumentace. S akustickou izolací 
výtahu JORDAHL® JAI se potřeba přepracovávat technické 
řešení výrazně sníží nebo i zcela odstraní, pokud se včas 
navrhne použití prvku JORDAHL® JAI.

JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahu je vysoce kvalitní 
produkt s vynikajícím poměrem cena/výkon. Použití akustické 
izolace výtahu JORDAHL® JAI zajišťuje vyšší bezpečnost 
zvukové izolace při navrhování a umožňuje větší volnost při 
navrhování všech částí konstrukce výtahu.

Die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI unterstützt bei der 
Sicherstellung der vertraglich geforderten Schallschutzziele. 
Als Körperschalldämmelement erhöht die JORDAHL® 
Aufzugsisolierung JAI die Prozesssicherheit und Effizienz bei 
der Reduzierung des Schalldruckpegels im Aufzugsschacht. 
Die größten Probleme bei Aufzügen und der Errichtung 
des Aufzugsschachtes entstehen, wenn bei mangelhafter 
Planung die geforderten Schallschutzziele nicht erreicht 
werden. Da hier mehrere Gewerke aufeinander treffen und 
der Aufzugsschacht während des Rohbaus durch andere 
Baufirmen als die Aufzugsanlage erbaut wird, muss eine enge 
Abstimmung zwischen Planer, Baufirmen und Aufzugsbauer 
erfolgen. 

Dennoch kommt es oft vor, dass infolge schlechter 
Abstimmung oder nichtfachgerechter Ausführung 
Nacharbeiten für das Erreichen des Schallschutzniveaus 
getätigt werden müssen. Mit der JORDAHL® Aufzugsisolierung 
JAI kann der Aufwand bei Nacharbeiten reduziert oder bei 
vorzeitiger Planung mit JAI sogar ganz vermieden werden. 

Somit ist die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI eine 
hochwertige und kosteneffiziente Lösung mit durch den 
TÜV verifizierten Kennwerten. Der Einsatz der JORDAHL® 
Aufzugsisolierung JAI ermöglicht mehr Sicherheit bei 
der Schallschutzplanung und sorgt somit für planerische 
Freiheiten bei allen Baubeteiligten.

JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů může být použita jak 
pro nově budované výtahy, tak i pro rekonstrukce. Výrobkový 
certifikát TÜV odkazuje na zkoušky, kde byly použity JORDAHL® 
kotevní kolejnice JTA a JORDAHL® šrouby s T-hlavou. 
V závislosti na druhu kotevní kolejnice JTA W 40/22 nebo JTA W 
50/30 jsou výrobky JORDAHL® JAI dodávány s odpovídajícími 
JORDAHL® šrouby s T-hlavou. Ukotvení do betonu je uvažováno 
dle evropského technického posouzení (ETA-09/0338), dříve 
známé jako evropské technické schválení.

Proto je vždy doporučeno používat JORDAHL® JAI jako systém 
s odpovídajícím certifikovaným kotevním prvkem a tento 
fakt uvažovat již ve fázi zpracování projektové dokumentace. 
JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů může být použita 
i u stávajících konstrukcí nebo při rekonstrukcích. Avšak pro 
garanci bezpečnosti přikotvení musí být odpovídající kotevní 
systém součástí projektové dokumentace.

V obou případech může být prvek JORDAHL® JAI přikotven 
do betonové stěny šachty různými způsoby, např. vrtanými 
kotvami. Jiný způsob kotvení, než je uveden v certifikátu, je 
doporučeno prověřit technickým servisem JORDAHL®. Pokud 
by byly použity necertifikované kotevní systémy nebo systémy, 
které nejsou testovány, je zapotřebí provést testy přímo na 
stavbě.

Das JORDAHL® JAI-Element kann sowohl im Neubau, als auch 
im Bestandsbau eingesetzt werden. Die TÜV Zertifizierung 
des Produktes bezieht sich auf Belastungsversuche, 
bei denen mit JORDAHL® Ankerschienen und JORDAHL® 
Hakenkopfschrauben getestet wurde. Je nach verbautem 
Ankerschienentyp JTA W40/22 bzw. JTA W50/30 werden die 
JAI-Elemente mit den passenden JORDAHL Spezialschrauben 
ausgeliefert. 

Die Verankerung im Beton erfolgt somit gemäß der Europäisch 
Technischen Bewertung (ETA-09/0338) früher Europäisch 
Technische Zulassung. Deshalb ist es empfehlenswert die 
JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI immer als Systemlösung 
mit den zertifizierten dazugehörigen Befestigungsmitteln 
einzuplanen und schon während der Ausschreibung darauf 
zu achten. Auch im Bestandsbau oder bei Sanierungsarbeiten 
kann die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI eingesetzt 
werden. Um dennoch die Sicherheit der Befestigung zu 
gewährleisten, sollten bei der Planung die entsprechenden 
Befestigungsmittel berücksichtigt werden.

In beiden Fällen kann die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI mit 
Hilfe von anderen Befestigungsmitteln, wie z.B. mit Dübeln 
an die Betonschachtwand des Aufzuges befestigt werden. 
Dann ist es ratsam den Technischen Service von JORDAHL 
zu kontaktieren und die Modalitäten vor der Ausführung 
technisch abzuklären. Da die Lastabtragung primär über 
die Befestigungsmittel erfolgt, gelten nicht zertifizierte 
oder nicht unmittelbar mit JAI geprüfte Befestigungen als 
Sonderlösungen und sollten im Einzelfall geprüft werden.

Přínos JAI k zvukové izolaci
Beitrag der JAI zum Schallschutz 

Popis systému JAI
JAI Systembeschreibung

Novostavba (návrh)
Neubau (Planung)

•   ve fázi výběrového řízení
•   ve spojení s JORDAHL® kotevní kolejnicí
•   ve spojení JORDAHL® šrouby s T-hlavou

Systémové řešení (certifikované řešení)  
s certifikovaným produktem

•   in der Ausschreibung zu berücksichtigen
•   in Verbindung mit JORDAHL® Ankerschienen
•   in Verbindung mit JORDAHL® Hammer kopf- oder 

Hakenkopfschrauben

Systemlösung (zertifiziert)
zugelassenes Produkt

Stávající konstrukce (rekonstrukce)
Bestandsbau

•   u stávající šachty ve spojení s JORDAHL® kotevní kolejnicí
•   za pomoci jiných kotevních systémů, např. vrtané kotvy
•   kotevní systém přizpůsoben místním podmínkám v betonu

JORDAHL technický servis  
(speciální řešení)

•   bei bestehendem Aufzugsschacht mit Ankerschienen
•   mit Hilfe anderer Befestigungsmittel wie z.B. Dübel
•   Befestigungsmittel an die Gegebenheiten des 

Betonuntergrunds anpassen

JORDAHL Technischer Service
Sonderlösungen

Možné kotvení prvku JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů
Einsatzmöglichkeiten der JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI
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Základní informace a normy
Grundlagen und Normen

Vedle požadavku na přenesení zatížení je také kritérium 
životnosti produktu a jeho trvalé funkce při používání. Na 
základě dynamického zatížení způsobeného provozem výtahu 
jsou vodící kolejnice výtahu deformovány, což musí být v rámci 
produktu JORDAHL® JAI částečně kompenzováno.

Vodící kolejnice výtahu proto musí být navrženy tak, aby 
součet všech pružných deformací v kotvení a samotného 
průhybu vodící kolejnice výtahu byl menší, než požaduje 
norma EN 81-20. Pro stanovení vodící kolejnice výtahu je 
dovolená deformace podle EN 81-20 rozdělena na kotvení 
a samotné vodící kolejnice výtahu.

Pro umožnění co nejjednoduššího návrhu jsou projektantovi 
zpracovány pracovní diagramy JORDAHL® JAI, kde je patrná 
závislost mezi zatížením a deformací. Data grafu jsou 
z interních zkoušek kontrolovaných TÜV. Vlastnosti zvukové 
izolace jsou rovněž důležité pro životnost výrobku a funkčnost 
zvukové izolace.

Izolační desky výrobku JORDAHL® JAI Akustická izolace 
výtahů splňují požadavky pro trvalou funkci izolace a byly 
ověřeny řadou testů. Oblast použití a okrajové podmínky jsou 
k dispozici v montážním návodu produktu JORDAHL® JAI.

Neben der Lastabtragung sind auch die Kriterien der 
Gebrauchstauglichkeit für einen dauerhaften und 
funktionsfähigen Einsatz der JORDAHL® JAI maßgebend. 
Aufgrund dynamischer Beanspruchungen durch den Betrieb 
des Aufzuges erfahren die Führungsschienen Verformungen, 
die teilweise durch die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI 
kompensiert werden müssen. 

Die Führungsschienen werden deshalb so ausgelegt, dass 
die Summe aus Verformungen durch den elastischen 
Schienenhalter sowie der Durchbiegung der Führungsschiene 
kleiner als die nach EN81-20 geforderte maximale 
Durchbiegung bleibt. Für den Nachweis der Führungsschiene 
wird die zulässige Verformung nach EN81-20 auf den 
entkoppelten Schienenhalter und die Führungsschiene 
aufgeteilt. 

Bei den Belastungsversuchen wurden auch 
Lastverformungskurven für die JORDAHL® Aufzugsisolierung 
JAI ermittelt, die mit Angabe der Tragfähigkeit und dem 
Maß der Verformung dem Planer eine möglichst einfache 
Auslegung des Produktes ermöglichen. Die Daten des 
Diagramms basieren auf internen, vom TÜV begleiteten, 
Belastungsversuchen und fließen in die Planung mit ein. 
Weiterhin wichtig für die Dauerhaftigkeit und Leistung 
der Aufzugsisolierung sind die Eigenschaften der 
schallabsorbierenden Dämmplatten. 

Die bei der JORDAHL® JAI zertifizierten Dämmplatten 
entsprechenden Anforderungen für einen dauerhaften 
und qualifizierten Einsatz, der im Zuge diverser Prüfungen 
bestätigt wurde. Das Einsatzspektrum und die dazugehörigen 
Randbedingungen können der Betriebsanleitung der 
JORDAHL® JAI entnommen werden. 

Pro realizaci výtahu je určující řada norem jak pro návrh, tak 
i provedení. Pro smlouvy o dílo slouží jako základ dokumenty 
dle VOB (zadání zakázky a stavební smlouvy) nebo občanský 
zákoník BGB. 

Od 1. září 2017 je pro výtahy v účinnosti nová evropská norma. 
Označení EN 81-20/50 je zkratka pro dvě normy – DIN EN 81-20 
a DIN EN 81-50. Normy byly přijaty Evropským výborem 
pro normalizaci (CEN) v roce 2014, publikovány německým 
Institutem pro normalizaci (DIN) na konci roku 2014 a závaznými 
se staly od 1. září 2017. Normy EN 81-20/50 nahrazují do té doby 
platné EN 81-1 a EN 81-2. Obě normy se týkají jak osobních, tak 
nákladních výtahů.

EN 81-20/50 v přehledu
Norma EN 81-20 definuje specifikace konstrukce a technické 
vlastnosti výtahů a předepisuje, které rámcové podmínky musí 
být zohledněny při instalaci výtahů. Norma EN 81-50 proti tomu 
uvádí, jak mají probíhat testy komponentů a zkoušky výtahů. 
Mimo to mají být zohledněny směrnice o strojních zařízeních 
2006/42/ES a evropská směrnice 2014/33/EU o sbližování 
právních předpisů členských států pro výtahy a záruky na jejich 
komponenty. Přitom ústřední roli hraje bezpečnost, jako např. 
splnění předpisů při stavbě, provozu a údržbě výtahů.

Další nařízení
Kromě konstrukčních zásad statické spolehlivosti výtahů 
a relevantních podkladů spolehlivosti pro stavební díly 
existuje velký počet předpisů, které upravují stavební 
zvukovou ochranu. Provoz výtahu generuje zvuk, který se šíří 
v různých svých formách a je dále přenášený ze šachty výtahu. 
V závislosti na konstrukci budovy, typu výtahu a geometrických 
podmínkách se může různě rozšiřovat do sousedních prostor 
a tam být vnímán jako škodlivý hluk. V případě špatného návrhu 
nebo neodborného provedení tak může hluk výrazně negativně 
ovlivnit obytný komfort.

Norma DIN 4109-1 definuje požadavky a zásady hodnocení 
zvukové izolace. Jelikož stavební právo podle „zásady 
proporcionality“ vychází vždy z „principu co nejmenšího 
zásahu“, obsahuje tato norma DIN pouze veřejné právo, 
tedy (minimální) požadavky na zvukovou ochranu, vedoucí 
k vyloučení zdravotních následků. Jsou-li dodržovány uvedené 
zásady a pokyny k provádění, lze předpokládat, že bude 
dodržena minimální ochrana proti hluku vyžadovaná stavebními 
předpisy.

Im Aufzugsbau sind eine Reihe von Normen für die Planung und 
Ausführung maßgebend. Dabei dienen Werksverträge, die nach 
VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder 
dem BGB erstellt werden als Grundlage für den Bauherren. 

Seit 1. September 2017 ist eine neue europäische Aufzugsnorm 
in Kraft. Hinter dem Kürzel EN 81-20/50 stehen die zwei 
Normen DIN EN 81-20 und DIN EN 81-50. Sie wurden 2014 vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedet 
und vom Deutschen Institut für Normung (DIN) Ende 
2014 veröffentlicht, sind jedoch erst seit dem 1. September 
2017 verbindlich. Die EN 81-20/50 lösen die bis dahin gültigen 
Normen EN 81-1 und EN 81-2 ab. Beide Normen betreffen 
sowohl Personen- als auch Lastenaufzüge. 

EN 81-20/50 im Überblick
Die EN 81-20 definiert dabei die Vorgaben für die Konstruktion 
und die technischen Eigenschaften von Aufzügen. Sie schreibt 
auch vor, welche Rahmenbedingungen beim Einbau von 
Aufzügen zu beachten sind. Die EN 81-50 legt dagegen fest, 
wie der Test von Komponenten und die Prüfung von Aufzügen 
zu erfolgen hat. Des Weiteren sollten die Bestimmung der 
Maschinenbaurichtlinie 2006/42/EG und die Europäische 
Richtlinie 2014/33/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Aufzüge und Sicherheitsbauteile 
beachtet werden. Dabei spielt die Sicherheit wie z.B. die 
Sicherheitsbestimmungen beim Aufbau, Betrieb und Wartung 
eines Aufzuges eine zentrale Rolle.

Weitere Regeln 
Neben den statischen konstruktiven Sicherheitsgrundlagen 
für Aufzüge und verarbeitungsrelevanten 
Sicherheitsbestimmungen für Bauteile gibt es zusätzlich 
eine Vielzahl von Bestimmungen, welche den baulichen 
Schallschutz regeln. Durch den Betrieb eines Aufzuges 
entsteht Lärm, welcher sich als Schall in diversen Formen aus 
dem Aufzugsschacht ausbreitet. Je nach Gebäudekonstruktion, 
Aufzugstyp und den geometrischen Rahmenbedinungen, kann 
sich der Schall in den angrenzenden Räumen unterschiedlich 
ausbreiten und als Störquelle wahrgenommen werden. Bei 
mangelhafter Planung oder nicht fachgerechter Ausführung 
kann dies den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen. 

In der DIN 4109-1 sind die Anforderungs- und 
Bewertungsgrundlagen für den baulichen Schallschutz 
beschrieben. Da das Bauordnungsrecht nach dem 
„Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ stets vom „Prinzip des 
geringstmöglichen Eingriffs“ ausgeht, enthält diese DIN 
lediglich öffentlich-rechtliche (Mindest-) Anforderungen an 
den Schallschutz zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren. 
Werden die dort aufgeführten Grundsätze und 
Ausführungsanweisungen beachtet, ist davon auszugehen, 
dass der nach dem Bauordnungsrecht geschuldete 
Mindestschallschutz eingehalten wird. 

Životnost. Únosnost.
Dauerhaft. Leistungsfähig.
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I při splnění těchto požadavků přesto může docházet 
k akustické zátěži interiéru. Do obytného prostoru pronikají 
hluky ze sousedních místností, jakož i hluk zvenčí. Státem 
pevně stanovená minimální hodnota zvukové izolace 
konstrukcí bytů tak vytváří stupnici možných úrovní zvukového 
útlumu s nejnižší hladinou. Nerespektování nejnižší hodnoty je 
nepřípustné. 

Mnohým projektantům a investorům však tato minimální 
hladina ochrany proti hluku nepostačuje. Již v roce 1994 
publikoval Svaz německých inženýrů (VDI) standardy akustiky, 
požadované redukce hluku a kontroly vibrací (NALS) v normě 
DIN a svaz dále rozpracoval směrnici VDI 4100 – Ochrana proti 
hluku v obytných místnostech – kritéria pro návrh a posouzení. 
Směrnice definuje tři úrovně zvukové ochrany pro posouzení 
různé kvality zvukové izolace (třída I až III). Díky přiřazení tříd 
ochrany proti hluku k obvyklým úrovním hodnocení stavební 
ochrany proti hluku se nechá de facto již ve smlouvách 
ochrana proti hluku stanovit a definovat jako hodnotící 
kritérium. 

Dennoch können selbst bei der Einhaltung dieser 
Anforderungen weiterhin Lärmbelästigungen auftreten. 
Sowohl Geräusche aus benachbarten Räumen als auch von 
außen dringen immer noch in die Wohnräume vor. Der staatlich 
festgelegte Mindestschallschutz zwischen Wohnungen bildet 
somit auf einer Skala möglicher Schallschutzqualitätsniveaus 
das untere Ende. Ein Unterschreiten ist unzulässig. 

Vielen Planern und Bauherren sind die 
Mindestschallschutzwerte aber nicht ausreichend. Bereits 
1994 veröffentlichte der Verein Deutscher Ingenieure 
die im Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und 
Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI erarbeitete 
Richtlinie VDI 4100 – Schallschutz von Wohnungen – Kriterien 
für Planung und Beurteilung. Die Richtlinie definiert dabei 
drei Schallschutzstufen für die Beurteilung unterschiedlicher 
Qualitäten des baulichen Schallschutzes (Schallschutzstufe 
I bis III). Durch die Zuordnung der Schallschutzstufen zu 
üblichen Baubewertungsstufen lässt sich die Qualität einer 
Wohnung in puncto Schallschutz in Bauverträgen festlegen 
und als wertsteigernde Eigenschaft beschreiben.

Výtahové systémy způsobují při zapnutí, rozjezdu, jízdě 
a brzdění zvuky, které jsou přenášeny do chráněných prostor 
(jakými jsou např. obytné prostory). Není-li výtahový systém 
a budova odborně navržena anebo provedena, vedou zvuky 
k rušení a obtěžování. Přitom jde o zásadní vliv, sousedí-li 
obytný prostor přímo se strojovnou nebo výtahovou šachtou.

Nová norma shrnuje opatření k ochraně proti hluku 
List 1 VDI 2566 popisuje výtahové systémy se strojovnou a list 
2 VDI 2566 výtahové systémy bez strojovny. V nezbytné revizi 
pokynů VDI byly popsány požadavky na výtahy a budovy, 
respektive na výtahové šachty. Závěry obou dokumentů 
k ochraně proti hluku byly v roce 2018 shrnuty do nové normy 
„Ochrana proti hluku od výtahových zařízení“ (publikované 
v srpnu 2019). Podle DIN 4109 nesmí hluk způsobený 
výtahovým zařízením překročit v okolních chráněných 
místnostech povolenou hladinu akustického tlaku A. 

Obytné místnosti a ložnice   30 dB
Učebny a pracovny                 35 dB

Jedná se o minimální hodnoty ochrany proti hluku, které 
jsou právně relevantní a je potřeba je dodržovat. Tabulka 3 
(Hodnoty akustických emisí výtahů, které je třeba dodržet, aby 
bylo dosaženo cílů ochrany proti hluku) a tabulka 4 (Hodnoty 
plošné hmotnosti stěn a stropů pro dosažení cílů ochrany 
proti hluku) normy DIN 8989 mezitím dosahují pozornosti 
i za hranicemi Německa. Je zde popsaná souvislost mezi 
plošnou hmotností a závislostí polohy chráněného prostoru 
k dosažení popsaných cílů ochrany proti hluku. Požadavky na 
výtahové systémy s ohledem na emise hluku jsou zahrnuté 
a odpovídajícně popsané v DIN 4109 a/nebo VDI 4100.

Nová norma DIN 8989 stejnoměrně rozděluje požadavky na 
dosažení zvukové izolace mezi výtahový systém a výtahovou 
šachtu (plošnou hmotnost konstrukcí). Pro zajištění cílů 
zvukové izolace musí být navzájem odsouhlaseny požadavky 
mezi stavební firmou a výrobcem výtahů nebo montážníky. 
Požadavky jsou poté společně sepsány a stávají se vodítkem 
pro spolupráci. V nabídkách, specifikacích nebo návrzích musí 
být definovány požadavky na instalaci výtahu ve vztahu na 
izolaci proti hluku (neseným vzduchem i přenosem pevnými 
tělesy), umístěním chráněných prostor a plošnou hmotností 
stěny výtahové šachty. Důkaz, že jsou splněny požadavky DIN 
4109 nebo VDI 4100, již proto nestačí. Nová norma DIN 8989 
požaduje vyšší míru ochrany proti hluku a riziko, že předepsané 
závazky nebudou dosaženy, je výrazně vyšší. 

Aufzugsanlagen verursachen beim Schalten, Anfahren, Fahren 
und Bremsen Geräusche, die in schutzbedürftige Räume 
(wie z.B. Aufenthaltsräume) übertragen werden. Wenn die 
Aufzugsanlage und das Gebäude nicht fachgerecht geplant 
und/oder ausgeführt wurden, führen Sie dort zu Störungen 
und Belästigungen. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, ob 
der Triebwerksraum und/oder der Aufzugsschacht unmittelbar 
an Aufenthaltsräume grenzen.

Neue Norm fasst Schallschutzmaßnahmen zusammen
Blatt 1 der VDI 2566 beschreibt dabei die Aufzugsanlagen 
mit Triebwerkraum und Blatt 2 der VDI 2566 beschreibt die 
Aufzugsanlagen ohne Triebwerkraum. Eine Überarbeitung der 
VDI-Richtlinien wurde erforderlich, um die Anforderungen 
an den Aufzug und das Gebäude beziehungsweise 
den Aufzugsschacht zu beschreiben. Beide Beiblätter 
wurden 2018 in der neuen Norm DIN 8989 „Schallschutz 
bei Aufzugsanlagen“ (veröffentlicht im August 2019) 
zusammengefasst und wesentliche Zusammenhänge 
hinsichtlich des Schallschutzes ausführlich beschrieben. Nach 
DIN 4109 dürfen die von einer Aufzugsanlage verursachten 
Geräusche in schutzbedürftigen Räumen, folgende Werte 
für den zulässigen A-bewerteten Schalldruckpegel nicht 
überschreiten:

Wohn- und Schlafräume                30 dB 
Unterrichts- und Arbeitsräume   35 dB

Dabei handelt es sich um Mindestschallschutzwerde, die 
baurechtlich relevant und zwingend einzuhalten sind.
Die Tabelle 3 (Einzuhaltende Schallemissionskennwerte von 
Aufzügen zur Erreichung der Schallschutzziele) und Tabelle 
4 (Einzuhaltende flächenbezogene Massen von Wänden und 
Decken zur Erreichung der Schallschutzziele) der DIN 8989 
finden mittlerweile über die Grenzen von Deutschland hinaus 
Aufmerksamkeit. Je nach Lage der schutzbedürftigen Räume 
ist der Zusammenhang zwischen den flächenbezogenen 
Massen zur Erreichung der Schallschutzziele beschrieben. 
Die Anforderungen an die Aufzugsanlagen in Bezug auf die 
Schallemissionen nach DIN 4109 und / oder VDI 4100, werden 
dabei entsprechend benannt.

Mit der neuen DIN 8989 wird die Lastenverteilung zum 
Erreichen von Schallschutzzielen zwischen der Aufzugsanlage 
und der Schachtausführung (flächenbezogene Masse) 
gleichgewichtig aufgeteilt. Um gewährleisten zu können, 
dass die Schallschutzziele erreicht werden, müssen 
sich der Bauausführende und der Aufzugshersteller 
oder Montagebetrieb eng miteinander abstimmen. 
Gemeinsam werden diese dann festgeschrieben und 
somit zum gemeinsamen Ziel für die Zusammenarbeit. In 
Ausschreibungen, Pflichtenheften oder Plänen müssen die 
Anforderungen an die Aufzugsanlage in Bezug auf Luft- und 
Körperschall, die Lage der schutzbedürftigen Räume und die 
flächenbezogene Masse des Aufzugsschachtes definiert 
werden. Hinweise, dass die Anforderungen aus der DIN 
4109 oder VDI 4100 zu erfüllen sind, reichen somit nicht 
mehr aus. Mit der neuen DIN 8989 wird der Schallschutz 
bei Aufzugsanlagen höher bewertet und das Risiko die 
festgeschrieben Werte nicht zu erreichen wird deutlich 
größer.

Třídu ochrany proti hluku III (SSt III) lze očekávat pro byt, který 
také splňuje vyšší standard pohodlí v jeho dalším vybavení. 
Stále více projektantů používá při návrhu zvukové ochrany 
strukturálních systémů VDI 4100. To platí také pro navrhování 
výtahů ve vztahu k chráněným prostorům, které jsou také 
tematicky řešeny ve VDI 2566. 

Die Schallschutzstufe III (SSt III) ist bei einer Wohnung zu 
erwarten, die auch in ihrer sonstigen Ausstattung gehobenen 
Komfortansprüchen genügt. Immer mehr Planer greifen bei 
der Planung des Schallschutzes bei baulichen Anlagen auf die 
Schallschutzstufen der VDI 4100 zurück. Dies gilt auch bei der 
Planung von Aufzügen und schutzbedürftigen Räumen, die 
ebenfalls in der VDI 2566 thematisiert werden.

Kritéria ochrany proti hluku
Schallschutzkriterium

Hladina  
akustického tlaku dB (A)

Schalldruckpegel in dB (A)

SSt I/ 
SSt EB I

SSt II/ 
SSt EB II

SSt III

Obytný dům
Mehrfamilienhäuser

Technické zařízení budov včetně zařízení 
pro dodávku vody a kanalizace
Gebäudetechnische Anlagen inkl. Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen

L Afmax, nT* ≤ 30 ≤ 27 ≤ 24

Rodinný dům, dvojdomek a řadový dům
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser

Technické zařízení budov včetně zařízení 
pro dodávku vody a kanalizace
Gebäudetechnische Anlagen inkl. Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlagen

L Afmax, nT* ≤ 30 ≤ 25 ≤ 22

Zdroj: Hodnoty ochrany proti hluku a třídy 

ochrany proti hluku, výtah z VDI 4100, 2012

Quelle: Schallschutzwerte der 

Schallschutzstufen, Auszug aus der  

VDI 4100, 2012

*  Jednotlivé krátkodobé šumové špičky, ke kterým dochází při otvírání armatur a zařízení vodovodní instalace, nesmí překročit 

charakteristické hodnoty SSt II a SSt III o více než 10 dB (A). Toto kritérium je uvažováno pro zamýšlené použití.

*  Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen, die beim Betätigen der Armaturen und Geräte der Wasserinstallation entstehen, dürfen 

die Kennwerte SSt II und SSt III um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. Dabei wird eine bestimmungsgemäße Benutzung 

vorausgesetzt.
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Na „Fraunhofer-Institut für Werkzeugtechnik un 
Umformtechnik IWU“ byly provedeny s JORDAHL® JAI různé 
experimenty. Protože výtahové šachty s odpovídajícím 
vybavením nejsou vždy identické, byla JORDAHL® JAI 
Akustická izolace výtahů nejprve specifikována. Pro stanovení 
akustického tlaku jsou rozhodující frekvence. 

Obecně rozlišujeme tři frekvence:

•    Infrazvuk (menší než 16 Hz) je pro člověka neslyšitelný, 
protože frekvence jsou příliš nízké.

•   Slyšitelný zvuk (16 Hz – 20 kHz) je pro člověka slyšitelný.
•   Ultrazvuk (20 kHz – 1,6 GHz) je pro člověka neslyšitelný, 

protože frekvence jsou příliš vysoké.

Am Fraunhofer-Institut für Werkzeugtechnik 
und Umformtechnik (IWU) wurden verschiedene 
Schallschutzversuche zur JORDAHL® JAI durchgeführt. Da 
Aufzugsschächte mit entsprechenden Anlagen nicht immer 
identisch sind, wurde vorerst die Schallschutzleistung des 
JORDAHL® JAI-Elementes ermittelt. Maßgebend bei der 
Ermittlung des Schallpegels sind die Frequenzen. 

Im Allgemeinen unterscheidet man folgende drei 
Frequenzbereiche:

•    Infraschall (< 16 Hz) ist für Menschen nicht hörbar,  
da die Frequenz zu niedrig ist. 

•    Hörschall (ca. 16 Hz – 20 kHz) ist für Menschen  
hörbarer Schall. 

•   Ultraschall (20 kHz – 1,6 GHz) ist für Menschen  
nicht hörbar, da die Frequenz zu hoch ist.

Frekvence v rozsahu 100–200 Hz je obzvláště kritická. Zde jsou 
nízké tóny slyšitelné pro lidské ucho, které vznikají například 
při zrychlování auta nebo u závaží výtahu. Studie ukazují, 
že frekvence 125 Hz má největší interferenční potenciál 
(rezonance) pro obyvatele, a proto je často vnímána jako hluk.

Podle zvukových zkoušek pro JORDAHL® JAI byl „Fraunhofer-
Institut für Werkzeugtechnik un Umformtechnik IWU“ stanoven 
zkoumaný rozsah oktávového pásma frekvencí od 63 Hz do 
500 Hz.

Der Frequenzbereich von ca. 100 Hz bis 200 Hz ist ein 
besonders kritischer Bereich. Bei diesen handelt es sich 
um tiefe Tonlagen, die im Hörbereich des Menschen liegen 
und vor allem bei dem Beschleunigen des Fahrkorbes bzw. 
Gegengewichtes eines Aufzuges erreicht werden. Vorstudien 
haben gezeigt, dass eine Frequenz von 125 Hz das höchste 
Störpotential für Bewohner hat und deshalb oftmals als Lärm 
empfunden wird. 

Entsprechend wurden Schallversuche für die JORDAHL® 
Aufzugsisolierung JAI beim Fraunhofer-Institut IWU 
überwiegend in dem Frequenzbereich durchgeführt, bei 
denen die Oktavband-Frequenzen von 63 Hz bis 500 Hz im 
Fokus standen.

Pro analýzu trojrozměrného působení zvuku, který působí na 
JORDAHL® JAI a může být přenášen do sousedních prostor, 
byl měřen index útlumu ve všech třech směrech. Podle 
druhu výtahu a vodítek výtahu je JORDAHL® JAI Akustická 
izolace výtahů schopna tlumit strukturální hluk ve všech třech 
směrech.

Ve směru osy z standardizované tloušťky izolace se potvrzuje 
fakt, že se strukturální hluk může šířit do sousedních 
prostor. Hluk v přilehlých obytných prostorech je způsoben 
strukturálním hlukem výtahu, který se šíří skrz kotvení do 
stropních a stěnových konstrukcí. Proto je důležité, aby 
měření bylo provedeno ve všech třech směrech, a tím bylo 
prezentováno celé spektrum vlastností výrobku.

Při zkouškách na IWU bylo prověřeno, že uvnitř měřeného 
pásma frekvencí dosahujeme útlumu minimálně 12 dB 
a maximálně 26 dB. Podle provedení výtahové šachty a druhu 
výtahu poskytuje JORDAHL® JAI spolehlivé zvukové ukotvení. 
K přesnému stanovení přínosu JORDAHL® JAI se provede 
měření na stavbě a poté se vyhodnotí v holistickém kontextu 
útlumu hladiny hluku.

Um den dreidimensionalen Effekt des Schalls zu analysieren, 
der auf das Element wirkt und damit übertragen werden kann, 
wurde das Schalldämmmaß in alle drei Richtungen gemessen. 
Je nach Aufzugstyp und Führungsschienenanordnung 
ist die JORDAHL® Aufzugsisolierung JAI in der Lage, die 
Körperschalldämmung in alle Richtungen zu gewährleisten. 

Die z-Richtung des normierten Durchgangsdämmmaßes trägt 
dazu bei, dass die Luftschallabstrahlung in benachbarten 
Räume erfolgen kann. Die Geräuschimmissionen in den 
anliegenden Räumen werden hauptsächlich durch die 
Körperschallanregung des Aufzuges verursacht, über 
die Tragwerksstruktur des Gebäudes weitergeleitet und 
in Form von Luftschall von Decken und/oder Wänden 
abgestrahlt. Deshalb ist es wichtig, dass die Messungen 
in mehreren Richtungen erfolgen und somit das gesamte 
Leistungsspektrum des Produktes abgebildet werden kann.

In den Versuchen am IWU wurde nachgewiesen, dass 
innerhalb des gemessenen Frequenzbereiches ein 
Durchgangsdämmmaß von mindestens 12 dB im unteren und 
maximal 26 dB im oberen Leistungsspektrum erreicht werden 
kann. Je nach Ausführung des Aufzugsschachtes und der Art 
des Aufzugs ermöglicht die JORDAHL® Aufzugsisolierung 
JAI eine zuverlässige Schallentkopplung. Um den genauen 
Beitrag der JAI zu ermitteln, können Schallpegelmessungen 
vor Ort durchgeführt werden und sind dann im ganzheitlichen 
Zusammenhang mit der Lärmpegelminderung zu bewerten.

JAI v laboratoři
JAI im Testlabor

Prvek
Element

Směr
Richtung

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Střední hodnota
Mittelwert

JAI 1
(střední hodnota 
z JAI 1.1 – 1.3)
(Mittelwert aus  

JAI 1.1 – 1.3)

Osa x
x-Achse 26 dB 24 dB 23 dB 22 dB 22 dB

Osa y
y-Achse 20 dB 21 dB 20 dB 18 dB 19 dB

Osa z
z-Achse 14 dB 13 dB 12 dB 11 dB 12 dB

Infrazvuk
Infraschall

Ultrazvuk
Hoher Ton

Střední tóny
Mittlerer Ton

Vysoké tóny
Hoher Ton

Hluboké tóny
Tiefer Ton

Frekvence slyšitelná lidským uchem
Wahrnehmung des menschlichen Ohres

Frekvence při mluvení
Sprachfrequenz

2 000 Hz200 Hz20 Hz0 20 000 Hz
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Abychom ověřili výsledky zkoušek na IWU, bylo provedeno 
množství referenčních projektů. Pro „Lokstedter Steindamm“ 
projekt v Hamburku bylo provedeno měření hladiny hluku pro 
výtahovou šachtu s i bez akustické izolace výtahů JORDAHL® 
JAI, které bylo následně vyhodnoceno.

JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů byla namontována na 
výtahovou šachtu (viz obrázky níže). Pro stanovení účinnosti 
byla provedena série měření na jednom druhu výtahu. Měření 
proběhla v průběhu provozu stejného výtahu, ve stejné 
místnosti recepce a v úklidové komoře na prvním podlaží vedle 
výtahové šachty. Výtahová šachta (železobeton) byla 30 cm 
tlustá s objemovou hmotností 2 300 Kg/m³, což koresponduje 
s plošnou hmotností 690 kg/m².

Um die Ergebnisse vom IWU auch in der Praxis zu prüfen, 
wurden einige Referenzbauvorhaben durchgeführt. Für das 
Projekt „Lokstedter Steindamm“ in Hamburg wurden für die 
eingebauten Aufzüge Schallpegelmessungen mit und ohne 
JORDAHL® JAI Körperschalldämmelement vorgenommen und 
anschließend ausgewertet.

Die JORDAHL® JAI-Elemente wurden zur 
Körperschallentkopplung an den Aufzugsschachtwänden 
montiert (siehe Bilder unten). Um die Wirksamkeit 
bestimmen zu können, wurden bei einer Aufzugsanlage 
mehrere Messungen durchgeführt. Die Messungen 
erfolgten beim Betrieb derselben Aufzugsanlage, im selben 
Empfangsraum und unmittelbar an den Aufzugsschacht des 
angrenzenden Hauswirtschaftsraum (HWR) im 1. OG. Die 
Aufzugsschachtwand (Stahlbeton) hatte dabei eine Dicke von 
30 cm. Mit einer Dichte ρ von 2 300 kg/m³ entspricht das einer 
flächenbezogenen Masse von 690 kg/m².

V tomto projektu lze takovýto výtahový systém hodnotit 
v horní kvalitativní úrovni ve smyslu zvukové izolace. 
S tloušťkou výtahové šachty 30 cm (690 kg/m²) odpovídá 
výtahová šachta konstrukčním předpokladům v tabulce 3 
DIN 8989. Také kotvení motoru výtahu, resp. kotvení uložení 
traverzy, odpovídalo velmi vysoké kvalitě. Protože byly kladeny 
velmi vysoké požadavky na zvukovou izolaci, byly splněny 
požadavky na výtahové systémy podle tabulky 4 DIN 8989.

Odpovídající normová hladina hluku pro měření bez izolace 
strukturálního hluku byla 32,2 dB(A), která byla pro celou 
stavbu požadována normativními kritérii. Proto stále působící 
vysoké hlukové zatížení v sousedících prostorách lze připsat 
účinkům strukturálního hluku. Odpovídající hladina hluku při 
instalaci JORDAHL® JAI byla jen 20,1 dB (A). To znamená, že přes 
akustickou izolaci výtahů JORDAHL® JAI procházelo z kabiny 
výtahu tak málo strukturálního hluku do 30 cm tlusté stěny 
výtahové šachty, že v přilehlých prostorách normová hladina 
hluku nepřesáhla LaFmax,n ≤20 dB(A).

S normovou hladinou hluku v úklidové místnosti 
LaFmax,n ≤20 dB(A) je možné v tomto místě vytvořit i obytnou 
místnost či pokoj. Maximální povolená hodnota podle 
DIN 8989 LaFmax,n ≤24 dB(A) pro obytné místnosti je splněna 
s další rezervou 4 dB. S použitím JORDAHL® JAI byl utlumen 
strukturální hluk o 12 dB(A). Praktický test na projektu 
„Lokstedter Steindamm“ ukazuje, že výsledky zkoušek 
provedené v laboratoři jsou bezpečně dosahovány i v praxi. 
I přes použití velmi kvalitní výtahové šachty i samotného 
výtahu, JORDAHL® JAI Akustická izolace výtahů výrazně 
pomáhá k bezpečnému návrhu zvukové izolace a útlumu 
strukturálního hluku.

Dieses Projekt bezog sich auf eine Aufzugsanlage, die 
schallschutztechnisch im oberen qualitativen Bereich 
anzusiedeln ist. Mit der Schachtwanddicke von 30 cm 
(690 kg/m²) entspricht der Aufzugsschacht nach DIN 
8989 Tabelle 3 den geforderten konstruktiven Vorgaben. Auch 
die Befestigung des Aufzugsaggregates bzw. die Auflagerung 
der Traverse kann als hochwertig beschrieben werden. 
Aufgrund der hohen festgelegten Anforderungen an den 
Schallschutz ist davon auszugehen, dass die Anforderungen 
an die Aufzugsanlage nach Tabelle 4 der DIN 8989 ebenfalls 
eingehalten wurden.

Der beurteilungsrelevante Norm-Schallpegel bei den 
Messungen ohne Körperschalldämmung betrug 32,2 dB(A).
Bei der gesamten Ausführung wurde auf die Einhaltung der 
geforderten Normkriterien geachtet. Daher kann die dennoch 
hohe Luftschallbelastung im angrenzenden Raum auf die 
Auswirkungen des Körperschalls zurückgeführt werden.
Der beurteilungsrelevante Norm-Schallpegel bei den 
Messungen mit der JORDAHL® JAI Dämmelement betrug 
20,1 dB(A). D.h., dass über die mit der JORDAHL® JAI 
befestigten Führungsschienen durch die Aufzugskabine 
so geringe Körperschallenergien in eine 30 cm starke 
Aufzugsschachtwand eingeleitet werden, dass in einem 
unmittelbar angrenzenden Raum ein Norm-Schallpegel von 
LAFmax,n < 20 dB(A) erreicht wird. 

Bei dem im Hauswirtschaftsraum vorhandenen Norm-
Schallpegel in Höhe von LAFmax,n = 20 dB(A) ist auch die 
Anordnung eines Schlafraumes an dieser Stelle möglich. 
Das höchste Schallschutzziel nach der DIN 8989 von LAFmax,n ≤ 
24 dB(A) wird hier um ca. 4 dB unterschritten Mit dem Einsatz 
der JAI wurde der Luftschall um 12 dB(A) abgemindert. Durch 
den Praxistest am Lokstedter Steindamm konnte zudem 
sichergestellt werden, dass die JORDAHL® Aufzugsisolierung 
JAI die im Labor ermittelten Schallschutzleistungen auch 
in der Praxis abbildet. Dabei leistet sie sogar bei qualitativ 
hochwertigen Aufzugsschachächten und Aufzügen einen 
erheblichen Beitrag zur sicheren Auslegung des Gebäudes 
hinsichtlich der Schallschutzziele.

JAI v praxi
JAI in der Praxis
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Digitální řešení
Digitale Lösungen

Software
Sdílíme naše dlouhodobé zkušenosti 
prostřednictvím volně stažitelného software, 
který umožňuje individuálně navrhovat naše 
produkty. Výpočty mohou být přizpůsobeny Vašim 
specifickým potřebám, a proto umožňujeme 
spolehlivé technické a ekonomické návrhy. 

Software
Mit kostenlosen Softwarelösungen geben wir 
unsere langjährige Erfahrung an Sie weiter, 
damit Sie mit unseren Produkten planen und sie 
berechnen können. So ermöglichen wir Ihnen 
unabhängig von der Bemessungssituation eine 
verlässliche technische und wirtschaftliche 
Planung.

Web
Přes kontakty na našich webových stránkách 
www.jpcz.cz můžete diskutovat Váš technický 
požadavek s naším technickým oddělením. 

Portale & Chat
Überall verfügbar? Sind wir! Über das Portal 
www.jpcz.cz können Sie Ihre technischen Anfragen 
digital und direkt mit unseren Technik abteilungen 
besprechen.

BIM
Výhody Building Information Modeling (BIM)
Poskytnutí BIM-kompatibilních souborů, pomáháme 
efektivnímu navrhování. Naše BIM-kompatibilní 
soubory jsou volně ke stažení na stránkách výrobce. 

BIM
Nutzen Sie die Vorteile von Building Information 
Modeling (BIM). Indem wir Ihnen die Dateien zur 
Verfügung stellen, tragen wir zu einer effizienteren 
digitalen Planung von Bauwerken bei. Unsere 
kostenlosen BIM-fähigen Dateien stellen wir Ihnen 
auf den Herstellerwebsites oder auf Anfrage bereit.

Vašemu projektu na míru
Auf Ihr Projekt zugeschnitten

Nemůžete najít odpovídající produkt k Vašemu zadání? Není 
problém. Navrhneme řešení na míru pro Váš projekt. Při 
individuální konzultaci stanovíme nezbytné požadavky na 
požadovaný produkt a prověříme technickou proveditelnost 
i ostatní stavební podmínky. Po stanovení parametrů můžeme 
začít vyrábět.

To je způsob, jak chceme řešit lokální požadavky a komplexní 
specifikace, které jsou povinností pro současnou architekturu. 
Od isonosníků po kotevní kolejnice, vše umíme přizpůsobit 
Vašim potřebám.

Máte projekt s komplexními požadavky? Rádi Vám pomůžeme 
bezplatnou radou. Ať Vás napadne cokoliv – najdeme 
společnou cestu vpřed. Kontaktujte nás.

Sie finden bei uns das passende Produkt nicht? Kein Problem, 
wir erstellen auf Ihr Projekt abgestimmte Sonderlösungen. In 
einem individuellen Beratungsgespräch legen wir gemeinsam 
die Spezifikationen für das gewünschte Produkt fest, 
überprüfen die technische Machbarkeit sowie bautechnische 
Faktoren. Wenn diese Parameter festgelegt sind, steuern wir  
die Produktion ein.

So sind wir in der Lage, auf lokale Begebenheiten und spezielle 
Anforderungen zu reagieren, die gerade für die moderne 
Architektur unerlässlich sind. Ob Wärmedämmelement, 
Einbaueinheit oder Ankerschiene: wir machen passend, was 
auf den ersten Blick nicht passt. 

Haben Sie ein Projekt mit besonderen Anforderungen?  
Wir stehen Ihnen für ein kostenloses Beratungsgespräch  
immer gerne zur Verfügung. Denn was Sie auch vorhaben –  
gemeinsam finden wir einen Weg. Sprechen Sie uns einfach 
an.
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JORDAHL & PFEIFER STAVEBNÍ TECHNIKA, S.R.O.
Bavorská 856/14
155 00 Praha  

T + 420 272 700 701
 
info@jpcz.cz

Společně jsme tu pro Vás 
Gemeinsam für Sie da

Kontakt 

Kontakt 

Chyby a technické změny vyhrazeny. Dotisk a jakékoli elektronické reprodukce jsou možné 
pouze s naším písemným souhlasem. Vydáním této tiskoviny ztrácí platnost všechny předchozí 
dokumenty.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische 
Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache 
verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. | M7_JP_Katalog_JAI_2020_A4_CZ-DE_V03 | 08-2020 |  1.v. 

Naše značky 
Unsere Marken

H-BAU Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
 
www.h-bau.de

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 
12057 Berlin
 
www.puk.com

JORDAHL GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
 
www.jordahl.de

Odborník na ukládání stropních a vkládaných 
podlahových inženýrských sítí pro efektivní 
vybavení a výstavbu moderních budov. 

Unser Experte für Kabeltrag- und Unter- 
flursysteme, um Gebäude effizient technisch 
auszurüsten und zukunftsfähig zu machen. 

Spolehlivý partner pro těsnění, tepelnou izolaci, 
bednění, kročejovou izolaci a výztuž. 
 

Ihr Partner für Lösungen in den Bereichen  
Abdichtung, Wärmedämmung, Schalung, Schall-
isolation und Bewehrung. 

Vynálezce kotevních kolejnic a odborník na 
spolehlivé vyztužení, upevnění a řešení spojů 
v inovativní architektuře. 

Der Erfinder der Ankerschiene – und Experte für 
zuverlässige Bewehrungs-, Befestigungs- und 
Verbindungslösungen in innovativer Architektur. 
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