Støj fra Vaskehal
← Sendt 23-03-2012
Fra: Lars Hansen [mailto:larha@live.dk]
Sendt: 23. marts 2012 13:52
Til: N.J. Automobiler A/S
Cc: Tonny Haugsted
Emne: Forslag til designændring.

Kære rette vedkommende;
Vi har ferie i denne uge, og ikke mindst i disse dage hvor vejret frister til åbne vinduer, har vi
været ret generet af jeres vaskehal, der med åben port larmer så meget, at vi hverken kan
høre radio eller TV uden at skrue ekstra op for lyden.
Der sker typisk det, at en utålmodig bilvasker bevæger sig hen mod porten når lufttørringen
begynder (den mest larmende proces) hvorved porten selvfølgelig åbner.
En bevægelsesføler til portåbning duer bare ikke når der er mennesker involveret; i hvert
fald ikke uden passende instruktion.
Hvis ikke allerede produceret, skulle det ikke tage mange øjeblikke at designe en simpel
forlygte-detektor til placering på/ved porten, der kun trigger/aktiverer når man f.eks.
blinker tre gange i et passende interval med det lange lys. (Jeg skal gerne komme med et
opkast). Derudover skal der selvfølgelig være manuel portstyring via. kontakt.
PS! Vedr. larm, så behøver I bare at tænke jer hen til jeres egen bolig og forestille jer en
sådan unødvendig periodisk larm, og så på en fridag.
Med venlig hilsen
Lars Hansen
Tårnbygårdvej 24
2770 Kastrup

→ Modtaget 25-03-2012
From: N.J. Automobiler A/S
Sent: Sunday, March 25, 2012 12:42 PM
To: Lars Hansen
Subject: SV: Forslag til designændring.
Hej Lars,
Tak for din mail!
Skal informere brugerne af vaske hallen om problem stillingen.
Med venlig hilsen

Jakob N. Jabr
CEO

← Sendt 24-08-2012

Hej

Vi holder sommerferie for tiden, og er flere gange om dagen generet af larm fra jeres vaskehal,
der buldrer løs for åben port.
Vi bor lige overfor vaskehallens åbning, og er nødt til at skrue ekstra op for radio eller TV når I
vasker (og det gør I tit), med mindre vi trodser varmen og lukker vinduerne mod vejen.

Da vores mange forgæves påtaler over årene tyder på manglende erkendelse af problemet
fra jeres side, inviteres I hermed til at høre hvordan støjen opleves optaget indendørs med
mikrofonen placeret i vindueskarmen til et af stuens åbne vinduer.
Der er tale om to lydeksempler netop uploadet til YouTube på nedenstående links:

Eksempel 1 er en optagelse af et komplet tørringsforløb på ca. 3 minutter (larmende kedeligt).
Læg især mærke til lydniveauet når vaskeprocessen ophører og man svagt hører bilen køre
væk, hvilket rigtigt sætter den foregående larm i relief.
Hør her: http://www.youtube.com/watch?v=1TI75TaU-VU
Eksempel 2 består af syv forskellige ’Støj>Ro’ – sekvenser der tydeligt indikerer den relative
støjbelastning samt at der er tale om seriøs støj som mailmodtageren næppe selv ville
acceptere hjemme privat.
Hør her: http://www.youtube.com/watch?v=zDPO-Cd9q-A
NB! Der er ikke foretaget nogen efterbehandling af lydniveauerne.
Som det fremgår, er eksemplerne helt anonyme, og udelukkende beregnet til at åbne jeres øjne
og ører for problemet, i håb om at det endelig bliver taget alvorligt så I fremover KUN vasker
med porten LUKKET og IKKE åbner denne før blæserne er HELT stoppede, uanset om en
utålmodig vaskebestyrer tripper frem og tilbage foran porten for at smutte ind i bilen i samme
øjeblik blæserne har passeret bilens døre under sidste tilbageløb og stadig larmer for fuld
styrke (hvilket netop sker i eksempel 1 på tidspunktet 2:22 *1, hvor man kan høre at bilen
startes).
Alt andet er simpelthen uacceptabelt.
*1 2:22 er timertiden på tælleren der er indlejret i selve videoen, som svarer til YouTubetimertiden 2:34.
Med venlig hilsen
Lars Hansen, Tårnbygårdvej 24 2770 Kastrup

→ Modtaget 24-08-2012
From: N.J. Automobiler A/S
Sent: Friday, August 24, 2012 9:19 AM
To: Lars Hansen
Subject: SV: Lydeksempler på larm fra jeres vaskehal lagt til aflytning på
YouTube.
Hej Lars,
Min kollega Tom vil kontakte dig en af det nærmeste dage.
Med venlig hilsen

Jakob N. Jabr
CEO

← Sendt 21-01-2013

Hej Jakob;
Efter sidste henvendelse i august, var der en periode hvor vi troede at I havde taget vores beklagelser
over vaskehalslarm alvorligt, men som tiden går, og utallige eksempler på fortsat lystig vask og tørring
for åben port senere, må vi desværre konstatere, at dette ikke er tilfældet.
Vi har arbejdet hjemme i dag og har flere gange set at porten forsøger at køre ned, men hver gang
forstyrres af ventende personer der som tidligere nævnt f.eks. kan finde på at gå ind i til bilen inden
tørringen er færdig. (Lige nu i skrivende stund kl. 16:03, udspiller der sig netop et eksempel på dette).
De eneste gange porten er lukket er når vaskehallen er tom!!!
Hvis du selv var så uheldig at få en vaskehal placeret overfor din privatbolig, ville du forstå vores forsøg
på at få gennemtrumfet, at der KUN kan vaskes med porten LUKKET.
Med venlig hilsen
Lars Hansen

