


SonicShield is een duurzaam anti-fouling systeem dat werkt op basis van ultrasone vibraties.  
Het kan zowel in combinatie met anti-fouling of met een biocide vrij coating systeem worden gebruikt. 

Ieder jaar wordt de wet- en regelgeving voor de toelating van biocides in anti-fouling coatings in Nederland 
aangescherpt waardoor de effectiviteit sterk verminderd.  
SonicShield is ideaal om in combinatie met iedere anti-fouling toe te passen zodat u veel minder last heeft 
van aangroei op uw romp.  

Wilt u uw romp volledig duurzaam beschermen van aangroei dan kan dit in combinatie met een biocide vrij 
coating systeem, deze combinatie bieden wij aan als H2O CleanShield. 
Houdt er rekening mee dat periodiek schoonmaak onderhoud nodig zal zijn, interval afhankelijk van locatie 
en vaarprofiel. 

Werking 

Ultrasone anti-fouling werkt d.m.v. het in trilling brengen van een object in het ultrasone geluidsbereik 
tussen 20-40 kHz, hierdoor wordt een omgeving gecreëerd waar het voor met name calcium achtige 
aangroei zoals mosselen en kokkels niet prettig is om zich te vestigen.  

Het systeem bestaat uit een besturingseenheid die werkt op 12v of 24v waar 2 transducers op worden 
aangesloten. Dit zijn de zogenaamde speakers die de geluidstrilling in de romp brengen. 
 
Het systeem verbruikt zeer weinig stroom, elke speaker verbruikt ongeveer net zoveel als een LED lamp.  

De installatie is zeer eenvoudig en kan door u zelf worden uitgevoerd of door uw scheepswerf, de instructies 
kunt u hier vinden: Gebruiksaanwijzing

http://https://www.h2o-marine.com/nl/pleziervaart/h2o-cleanmarine-ly/
http://https://www.h2o-marine.com/wp-content/uploads/2022/03/Manual-H2O-SonicShield-NL-1.pdf


Referentie projecten

Watertaxi Rotterdam 

Voor de nieuw te bouwen 100% elektrische watertaxi’s was Watertaxi Rotterdam op zoek naar een duurzame 
anti-fouling oplossing die compatibel is met aluminium.  
De keuze is gemaakt voor H2O CleanShield; de combinatie van een biocide vrij coating systeem i.c.m. 
SonicShield.

Van den Hoven Jachtbouw  

“Als extra aanvulling op ons huidige anti-fouling systeem hebben wij additioneel gekozen voor het 
duurzame systeem SonicShield van H2O Marine. Wij hebben dit systeem op twee van onze schepen 
toegepast waarvan er één in zoutwater heeft gevaren. Na ongeveer een jaar hebben we de schepen voor 
een inspectie uit het water gehaald en zijn we zeer tevreden met het resultaat.”

http://https://www.h2o-marine.com/nl/pleziervaart/h2o-cleanmarine-ly/


Specificaties 

Besturingseenheid:  
LxWxH   300x190x70mm 

Transducer:  
Diameter 89mm, Hoogte 83mm, Gewicht 1100 Gram 

Gemiddeld stroomverbruik: 13 Watt
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