
Ecophon Master™ Matrix
Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin
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Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon –konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu parhaiten aiottuun ympäristöön sekä näyttää järjestelmäsovellukset. Tekninen tieto perustuu 
testituloksiin tai pitkän ajan kokemukseen normaalioloissa. Tuotteille ja järjestelmille määritellyt toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käsittelyohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, ylläpito-ohjeet ja muut ilmoitetut ehdot ja suositukset on 
huomioitu ja niitä on noudatettu. Jos niistä mitenkään poiketaan, esim. komponentteja tai tuotteita vaihdetaan, vapauttaa se Ecophonin kaikesta vastuusta lopputuloksena saavutettavien toiminnallisuuksien, tulosten tai ominaisuuksien suhteen. Kaikki 
kuvaukset, kuvat ja mitat edustavat yleistä tasoa eivätkä toimi osana mitään sopimusta. Tuotteita ja järjestelmiä, jotka esitellään tässä julkaisussa, voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kuvauksia ja suosituksia päivitetään jatkuvasti. Viimeisimmän tiedon 
saat osoitteesta www.ecophon.fi tai lähimmältä Ecophon –edustajalta..
 
© Ecophon Group 2014
Suunnittelu ja taitto: Navigator. Painatus: Skånetryck AB. 



3

Satojentuhansien vuosien kuluessa ovat korvamme sopeutuneet toimimaan ulkona. Tänä 
päivänä vietämme 80-90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Yli 50 vuoden ajan Ecophonin 
tavoitteena on ollut  parantaa tietoutta siitä, miten sisätilojen kuulokokemus saataisiin 
vastaavaksi kuin ulkona. 

Ecophonin innovatiiviset ääntä vaimentavat järjestelmät mahdollistavat akustisesti 
miellyttävät huonetilat työskentelyyn, opiskeluun, parantumiseen ja rentoutumiseen. 
Testaamme kaikkien järjestelmiemme toimivuuden varmistaaksemme, että ne ovat 
ominaisuuksiltaan parhaimpia käyttökohteisiinsa.

Miellyttävä silmälle, korvalle ja mielelle
Akustiset järjestelmämme sopivat kaikenlaisiin huonetiloihin. Päätavoitteemme 
on luoda hyvä kuulemisympäristö, mutta haluamme myös, että ratkaisumme ovat 
visuaalisesti miellyttäviä. Näin mielelläkin on tiloissa  hyvä olla. Siksi tarjoamme 
laajan valikoiman sisäkattoja, vapaasti leijuvia akustisia ratkaisuja sekä seinälevyjä ja 
seinäkkeitä, joilla kuhunkin tilaan  voi luoda juuri sinne sopivan tunnelman.

Pidämme huolta ympäristöstä
Kaikki, mitä Ecophon tekee, tehdään ihmisten parhaaksi. Meille tärkeä periaate on, 
että toimimme mahdollisimman vähän ympäristöämme kuormittaen. Tuotteidemme 
lasivillan raaka-aineesta yli 70 % on kierrätyslasia. 

Levymme ovat keveitä, mikä pitää kuljetusten aiheuttamat päästöt alhaisina. 
Tehtaillamme käytetään uusiutuvaa energiaa ja käyttämämme maalit ovat 
vesiohenteisia. Tuotantojätteestä voidaan valmistaa maantäyteaineena käytettäviä 
pellettejä.

Ecophon – a sound effect on people.

Tuo taivas sisälle
– edistä hyvinvointia ja työkykyä
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Ecophon Master™ Matrix tarjoaa uusia tapoja yhdistää erinomainen akustiikka ja 
suunnitteluvapaus. Master Matrix tuo leijuviin sisäkattoihin rytmiä ja muotoa. Voit käyttää 
sitä lineaaristen linjojen luomiseen tai rakentaa toistuvista suurista elementeistä erilaisia 
variaatioita. Järjestelmä on myös helppo yhdistää esimerkiksi valaisimiin ja antaa näin tilalle 
omaperäisyyttä. 

Master Matrix on innovaatio, joka ratkaisee täysin uudenlaisia visuaalisia ja 
toiminnallisia vaatimuksia. Viimeistelty lopputulos saadaan aikaan järjestelmään 
kuuluvilla erimuotoisilla ja kokoisilla levyillä ja niihin räätälöidyllä Connect 
-listajärjestelmällä. Päästä luovuutesi valloilleen ja tutustu Master Matrixin tarjoamiin 
mahdollisuuksiin, joilla voit toteuttaa omat visiosi. 

Inspiroijana muoto
    ja rytmi
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Ecophon Master™ Matrix on suunniteltu niin, että  asennus on nopeaa ja helppoa. Levyt saa 
tarkasti halutulle kohdalle ilman jälkisäätöä. Tämä tekee Master Matrix  ratkaisun oikeaksi 
valinnaksi suuriin kohteisiin, joissa koko kattopinnan peittävää sisäkattoa ei voida tai haluta 
käyttää. 

Master Matrix -järjestelmä koostuu 40 mm paksuista neliön ja suorakaiteen 
muotoisista akustiikkalevyistä sekä Connect-listoista, joille levyt asennetaan helposti 
alapuolelta. 

Täydellisyys on vain klikkauksen päässä
Järjestelmän erityispiirre on, että levyt klikataan pikakiinnittimellä kiinni listaan, 
jolloin ne asettuvat nopeasti ja tarkasti paikoilleen. Jokainen levy voidaan myös 
irrottaa vaivattomasti, jolloin niiden takana mahdollisesti olevat laitteet ovat helposti 
saavutettavissa. Kattoon tarvitaan vain vähän kiinnityspisteitä, mikä lisää asennuksen 
sujuvuutta. 

Master Matrix asennuksen edut 

•	Pikakiinnitys,	nopea	ja	helppo	asennus

•	Levyt	heti	tarkasti	paikallaan

•	Ei	tarvitse	säätää	jälkikäteen

•	Vähäinen	määrä	kiinnityspisteitä	kiinteään	kattopintaan

•	Levyt	ovat	helposti	avattavissa

•	Vain	kokonaisia	levyjä	–	ei	leikkausta	ja	jätepaloja

•	Järjestelmässä	kaikki	tarvittavat	osat

•	Säästää	aikaa	ja	kuluja	suurissa	kohteissa

Nopeasti   
täydellisen tarkka lopputulos
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Betonipintojen  hyödyntäminen rakennusten jäähdytyksessä alentaa energian kulutusta ja 
tekee TABS-ratkaisusta ympäristöystävällisen. Ecophon Master™ Matrix mahdollistaa hyvän 
ääniympäristön TABS-rakennuksissa. 

Tilat, joissa seinät ja katto ovat betonia, ovat ääniympäristöltään huonoja. Ääni 
heijastuu kovista pinnoista ja leviää kaikkialle. Äänitason nousu haittaa keskittymistä 
ja vaikeuttaa kommunikointia. Tällainen ympäristö aiheuttaa stressiä ja on 
epämiellyttävä työskennellä.

Täydellinen ratkaisu TABS-rakennuksiin
TABS-rakennuksissa koko kattopinnan peittävää sisäkattoa ei voida käyttää, 
koska se estää jäähdytyksen tehokkaan toiminnan. Näihin tiloihin Master Matrix 
tarjoaa ratkaisun toteuttaa leijuva akustiikkakatto. Master Matrix -tuotteiden 
moduulikoot ovat yhteensopivia TABS-rakennusten moduulien kanssa. Asentamalla 
levyt  moduulien mukaisesti riveihin, jäähdytysilma pääsee kiertämään esteettä ja 
jäähdyttämään tarkoituksen mukaisesti. Testiemme mukaan TABS-rakennuksiin 
akustiikkalevyjen oikea määrä on 60 % huoneen lattiapinta-alasta. Tällöin saavutetaan 
hyvä ääniympäristö vaikuttamatta TABS-järjestelmän toimintaan. Master Matrix 
-tuotteiden lisäksi on suositeltavaa käyttää myös Ecophon Akusto™ Wall -seinälevyjä 
ja Ecophon Akusto™ Screen -seinäkkeitä.

Master Matrix -järjestelmällä  levyt ovat tarkasti paikallaan ja asennustyö on 
kustannustehokasta myös suurissa tiloissa.  Master Matrix on oikea ratkaisu, kun 
haluat yhdistää energiatehokkaan jäähdytyksen ja hyvän huoneakustiikan.

Mikä on TABS?

Modernit rakennukset vaativat tehokkaan 
jäähdytysjärjestelmän. Eräs ratkaisu lämpötilan 
alentamiseen on jäähdyttää betonilaatta, jolloin viileä 
kattopinta jäähdyttää huonetilaa. Tätä kutsutaan 
rakennusrungon termiseksi aktivointijärjestelmäksi 
(TABS).

TABS järjestelmän käytön haasteet

Ilman tehokasta äänenvaimennusta tilat ovat erittäin 
kaikuisia ja niissä oleskelu on epämiellyttävää.

Hyvä ääniympäristö tiloissa,
joissa on terminen aktivointijärjestelmä (TABS)
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Huippuunsa suunniteltu Jokainen levy on helposti avattavissa ja … ... voidaan käyttää luukkuna. Toistuvia muotoja tai rivejä – sinä päätät! Helppo valaisimien sijoittelu

Erityinen Connect levyn kiinnike on 
Ecophonin kehittämä. Sen avulla levyt 
kiinnitetään paikalleen ja ovat myös 
helposti avattavissa ainutlaatuisen 
luukkutoiminnon ansiosta.

Sisäilman kannalta turvallinen valinta
Järjestelmämme on testattu tiukkojen 
luokitteluvaatimusten mukaan terveellisen 
sisäilman takaamiseksi. Järjestelmissä on 
minimoitu partikkelit ja päästöt, levyt ovat helposti 
puhdistettavia ja edistävät allergeenivapaata 
ympäristöä.

Asennus ja suunnittelumahdollisuudet 
Master Matrix -levyt ovat 40 mm paksuja ja 
saatavilla seitsemässä moduulikoossa. Tämä 
tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet 
oman, ainutlaatuisen suunnitelman luomiseksi. 
Asennuksen yksityiskohdat löytyvät 
asennuskuvista seuraavilta sivuilta.

Kaikissa Master Matrix 
-levyissä on esiasennetut 
ankkurit nopeaan ja 
tarkkaan asennukseen.

Akutex™ FT on tasainen 
pintamateriaali, joka luo harmonisen 
ulkonäön ja yhdessä lasivillaytimen 
kanssa tarjoaa useita akustisia 
hyötyjä. Maalattu pinta ei 
naarmuunnu helposti, ehkäisee 
häikäisyä ja sillä on optimaalinen 
takaisinheijastavuuskerroin, jolloin 
valo jakautuu tilassa miellyttävästi.

Tuotteidemme erinomaiset 
äänenvaimennusominaisuudet saadaan 
aikaan laadukkaalla ydinmateriaalilla: 
lasivillalla. Lasivillamme on erittäin 
ympäristöystävällistä, sillä se sisältää yli 
70 % kierrätettyä lasia ja kasvipohjaisen 
sideaineen. Master Matrix -järjestelmä on 
100 % kierrätettävissä oleva.

Täydellisyys on vain
klikkauksen päässä

Connect kattokiinnike ja Connect Tube hanger 240 on 
kehitetty tekemään holvikiinnityksestä erittäin vakaan ja lujan.

Vankalla Connect pääkannatuslistalla on erityinen 
kiertojäykkyys ja vakaus, mikä takaa turvallisen 
asennuksen ja erinomaisen kuormituksenkeston. Lista 
on saatavana kolmessa standardivärissä.

Tämä merkki takaa, 
että tuotteella on paras 
mahdollinen pinta. Tutkimus- ja 
kehitystyömme keskittyy aina 

tuotteen visuaalisiin ominaisuuksiin ja parhaisiin 
mahdollisiin akustisiin ominaisuuksiin, joilla 
saavutetaan optimaaliset työskentelyolosuhteet. 
Samalla huomioimme myös uusimmat 
arkkitehtuuriset trendit ja toimimme ympäristön 
kannalta vastuullisesti. Tämä takaa sen, että 
Akutex™ on aina askeleen edellä.

Pääkannatuslistan reiät 
ovat tasaisin 100 mm 
välein. Tämä tarkoittaa, 
että levyjen väli voi olla 
40 mm, 140 mm, 240 mm 
jne. Voit itse valita.

Rivien välin mittatarkkuus on varmistettu käyttämällä 
välilistaa. 40 mm väli saadaan käyttämällä TVL 
300 ja 340 mm väli käyttämällä TVL 600. Jos 
halutaan suurempi rivien väli, rivit asennetaan 
erikseen.

Suoraksi leikatut ja maalatut 
reunat vastaavat esteettisiin 
vaatimuksiin.

Connect listajärjestelmät ja 
-asennustarvikkeet 
Äänenvaimennuslevyjen lisäksi Ecophon tarjoaa 
listajärjestelmiä, profiileja ja asennustarvikkeita, 
jotka muodostavat optimoidun, täydellisen 
paketin; huippuluokan akustiikkakattojärjestelmän. 

Levyn poikkitanko on samankokoinen kaikissa 
levyissä ja yhdessä Connect levyn kiinnikkeen 
kanssa takaa tarkkuuden.

Connect 900 -välilistassa on patentoitu helppokäyttöinen 
kiinnitys. Asennuksessa kuuluva klik -merkkiääni kertoo, kun 
välilista on paikallaan pääkannatuslistassa. Liitos tarjoaa 
turvallisen asennuksen, joka on helppo avata. Lista on 
saatavana kolmessa standardivärissä.
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Takaisinheijastavuuskerroin
Takaisinheijastavuuskerroin on 
tapa kuvata kuinka valo jakautuu 

tasaisesti tilassa luoden miellyttävän tunnelman. 
Takaisinheijastavuusominaisuus on yksi niistä 
tekijöistä, joiden ansiosta Akutex™ FT -pinta on 
ainutlaatuinen. 

Esimerkiksi, jos seinä maalataan punaiseksi, 
Akutex FT -pinta ei heijasta punaista väriä ympäri 
huonetta. Väri niin sanotusti jää ainoastaan 
seinälle. Eräs arkkitehti kuvaili asiaa: “Aivan kuin 
Akutex FT -pinnalla olisi koskemattomuus; se ei 
anna ympäristön vaikuttaa itseensä.”

Mitatut arvot tämän tyyppisissä maalatuissa 
pinnoissa vaihtelevat 0 ja 120 välillä. 
Optimaalisin arvo on noin 60. Master Matrix 
-levyjen takaisinheijastavuuskerroin on 63 mcd/
(m²lx).

Moduulikoot: 
600x1040mm
600x1200mm
600x2400mm7 

K
O

K
O

A 1200x1040mm
1200x1200mm
2400x1040mm
2400x1200mm
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix on akustiikkakatto laajoille alueille, 
joissa tarvitaan suuri peittävyys mutta seinästä seinään 
ratkaisu ei ole mahdollinen tai toivottu. Järjestelmä tarjoaa 
nopean, helpon ja tarkan asennuksen esiasennettujen 
kiinnitystarvikkeiden ja “klikkaus”-listakiinnityksen ansiosta. 
Jokaisessa levyssä on luukkutoiminto ja ne voidaan helposti 
avata. Järjestelmä voidaan asentaa suurella peittävyydellä 
(n. 95%) 1200 mm moduuleina 40 mm raolla levyjen välissä, 
jolloin aikaansaadaan kelluva vaikutelma (M344). Toinen 
asennustapa on 1040 mm moduuleina rivissä (M345), joka 
on suunniteltu pääasiassa TABS-ratkaisuihin antaen n. 60% 
peittävyyden (1350 mm rakennusmoduuli). Levyjä saa eri 
kokoisina tarjoten laajat suunnittelumahdollisuudet. 
 
Järjestelmä koostuu Ecophon Master Matrix -levyistä ja 
Ecophon Connect -listajärjestelmästä, joiden paino on noin 5-6 
kg/m². Levyt on valmistettu tiheästä lasivillasta 3RD Technology 
tuotantona. Näkyvällä pinnalla on Akutex FT -pinnoite ja 
takapinnalla väritön lasihuopa. Reunat ovat suorat ja maalatut. 
Connect listat ja ripustusjärjestelmä on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä ja alumiinista.

 AkustiikkA Ensimmäinen kuvaaja esittää  >10 m2 levyryhmiä. Toinen 
kuvaaja vastaa 4 levyn ryhmää (1200x1040) rivissä 40 mm raolla. Jos 
levyt ryhmitellään alle 0,5 metrin etäisyydelle toisistaan, Aeq -arvo levyä 
kohden pienenee hiukan.

Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan.  
Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 
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Ääneneristys: Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Jokainen levy voidaan avata erikseen altapäin. Levyt on 
varustettu luukkutoiminnolla.

PuhdistettAvuus (enimmäismäärä) Imurointi päivittäin, 
nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCS -värikoodi S 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd/(m²lx). Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia (ISO 4611). 
 
Levyjä ei kuitenkaan pidä asentaa tiloihin, joissa suhteellinen kosteus (RH) 
ylittää 70% ja lämpötila 30°C.

sisäilmA M1-päästöluokiteltu.

YmPäristövAikutus Peruslevy valmistettu 3RD-valmistustekniikalla. 
Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN ISO 1182 mukaan.

Syttymisherkkyysluokitus

Maa Standardi Luokka 
Eurooppa EN 13501-1 A2-s1,d0

mekAAniset ominAisuudet Levyt kantavat kevyitä kuormia, aukon 
ollessa enintään 100 mm. Maksimikuorma kahden poikkitangon välissä 
on 250 g. Suuremmille kuormille kts. Asennusohje.

Asennus Suunnittelumahdollisuudet kuten asennusuunta ja liittymät, kts. 
asennuskuvat, asennusohje sekä mallikuvat. Asennuksen kokonaissyvyyden 
näet määrälaskelmasta.

kg

Connect poikkitanko Master Matrix levyn 
takapuolella

Poikkileikkauskuva Master Matrix 
järjestelmästä

Master Matrix järjestelmä

Master Matrix levy

TEKNISET OMINAISuuDET 

Mitat, mm

Paksuus 

Asennuskuva

järjestelmän tiedot 
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix on akustiikkakatto laajoille alueille, 
joissa tarvitaan suuri peittävyys mutta seinästä seinään 
ratkaisu ei ole mahdollinen tai toivottu. Järjestelmä tarjoaa 
nopean, helpon ja tarkan asennuksen esiasennettujen 
kiinnitystarvikkeiden ja “klikkaus”-listakiinnityksen ansiosta. 
Jokaisessa levyssä on luukkutoiminto ja ne voidaan helposti 
avata. Järjestelmä voidaan asentaa suurella peittävyydellä 
(n. 95%) 1200 mm moduuleina 40 mm raolla levyjen välissä, 
jolloin aikaansaadaan kelluva vaikutelma (M344). Toinen 
asennustapa on 1040 mm moduuleina rivissä (M345), joka 
on suunniteltu pääasiassa TABS-ratkaisuihin antaen n. 60% 
peittävyyden (1350 mm rakennusmoduuli). Levyjä saa eri 
kokoisina tarjoten laajat suunnittelumahdollisuudet. 
 
Järjestelmä koostuu Ecophon Master Matrix -levyistä ja 
Ecophon Connect -listajärjestelmästä, joiden paino on noin 5-6 
kg/m². Levyt on valmistettu tiheästä lasivillasta 3RD Technology 
tuotantona. Näkyvällä pinnalla on Akutex FT -pinnoite ja 
takapinnalla väritön lasihuopa. Reunat ovat suorat ja maalatut. 
Connect listat ja ripustusjärjestelmä on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä ja alumiinista.

 AkustiikkA Ensimmäinen kuvaaja esittää  >10 m2 levyryhmiä. Toinen 
kuvaaja vastaa 4 levyn ryhmää (1200x1040) rivissä 40 mm raolla. Jos 
levyt ryhmitellään alle 0,5 metrin etäisyydelle toisistaan, Aeq -arvo levyä 
kohden pienenee hiukan.

Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN ISO 354 mukaan.  
Luokitus standardin EN ISO 11654 mukaan.

αp Todellinen äänenvaimennuskerroin 
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—  Ecophon Master Matrix 300 mm o.d.s.
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Ääneneristys: Ei mittaustulosta

AvAttAvuus Jokainen levy voidaan avata erikseen altapäin. Levyt on 
varustettu luukkutoiminnolla.

PuhdistettAvuus (enimmäismäärä) Imurointi päivittäin, 
nihkeäpyyhintä viikoittain.

vAlonheijAstAvuus White Frost, lähin NCS -värikoodi S 0500-
N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). 
Takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd/(m²lx). Kiiltoaste < 1.

kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30°C 
lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia (ISO 4611). 
 
Levyjä ei kuitenkaan pidä asentaa tiloihin, joissa suhteellinen kosteus (RH) 
ylittää 70% ja lämpötila 30°C.

sisäilmA M1-päästöluokiteltu.

YmPäristövAikutus Peruslevy valmistettu 3RD-valmistustekniikalla. 
Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. Kierrätettävissä.

PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi 
standardin EN ISO 1182 mukaan.

Syttymisherkkyysluokitus

Maa Standardi Luokka 
Eurooppa EN 13501-1 A2-s1,d0

mekAAniset ominAisuudet Levyt kantavat kevyitä kuormia, aukon 
ollessa enintään 100 mm. Maksimikuorma kahden poikkitangon välissä 
on 250 g. Suuremmille kuormille kts. Asennusohje.

Asennus Suunnittelumahdollisuudet kuten asennusuunta ja liittymät, kts. 
asennuskuvat, asennusohje sekä mallikuvat. Asennuksen kokonaissyvyyden 
näet määrälaskelmasta.

kg

Connect poikkitanko Master Matrix levyn 
takapuolella

Poikkileikkauskuva Master Matrix 
järjestelmästä

Master Matrix järjestelmä

Master Matrix levy

TEKNISET OMINAISuuDET 

Mitat, mm

Paksuus 

Asennuskuva

järjestelmän tiedot 

AsennuskuvA M344 ecophon MAster MAtrix

600x1200 560x1160

600x2400 560x2360

1200x1200 1160x1160

2400x1200 2360x1160

katso määrälaskelma vasen sarake moduulimitat, oikea sarake 
todelliset mitat.

painavammille asennuksille käytä connect 
välilistaa ja kulmakiinnikettä.

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

1 Master Matrix

2 connect t24 tkl, asennus 900 mm ja 300 mm välein

3 connect t24 tvl, l=900 mm, asennus 1800 mm välein

4 connect t24 tvl, l=300 mm, asennus 2400 mm välein

5 connect tube hanger 240, asennus 1800 mm välein

6 sokka, sisältyy connect tube hanger 240

7 connect asennusruuvi Mvl

8 connect kattokiinnike c3, asennetaan 1800 mm välein

9 connect poikkitanko

10 connect levyn kiinnike

Δ Minimi kokonaissyvyys: 255 mm

Määrälaskelma perustuu 40 mm rakoon levyjen välissä

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M344
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AsennuskuvA M345 ecophon MAster MAtrix riveissä

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

katso määrälaskelma vasen sarake moduulimitat, oikea sarake 
todelliset mitat.

painavammille asennuksille käytä connect 
välilistaa ja kulmakiinnikettä.

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

1 ecophon Master Matrix riveissä

2 connect t24 tkl, asennus 900 mm välein

3 connect t24 tvl, l=900 mm, asennus 1800 mm välein

4 connect tube hanger 240, asennus 1800 mm välein

5 sokka, sisältyy connect tube hanger 240

6 connect asennusruuvi Mvl

7 connect kattokiinnike c3, asennetaan 1800 mm välein

8 connect poikkitanko

9 connect levyn kiinnike

Δ Minimi kokonaissyvyys: 255 mm

Määrälaskelma perustuu 40 mm rakoon levyjen välissä asennussuunnassa

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M345
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AsennuskuvA M345 ecophon MAster MAtrix riveissä

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

katso määrälaskelma vasen sarake moduulimitat, oikea sarake 
todelliset mitat.

painavammille asennuksille käytä connect 
välilistaa ja kulmakiinnikettä.

MäärälAskelMA (poislukien hukkA)

1 ecophon Master Matrix riveissä

2 connect t24 tkl, asennus 900 mm välein

3 connect t24 tvl, l=900 mm, asennus 1800 mm välein

4 connect tube hanger 240, asennus 1800 mm välein

5 sokka, sisältyy connect tube hanger 240

6 connect asennusruuvi Mvl

7 connect kattokiinnike c3, asennetaan 1800 mm välein

8 connect poikkitanko

9 connect levyn kiinnike

Δ Minimi kokonaissyvyys: 255 mm

Määrälaskelma perustuu 40 mm rakoon levyjen välissä asennussuunnassa

Mitat, mm Max 
pistekuorma 
(n)

Max 
kuormituksen 
kesto (n)

pistekuorma/kuormituksenkestävyys

M345
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Ensimmäiset lasivillapohjaiset äänenvaimennustuotteet 
valmistettiin 1958 parantamaan työskentelytilojen 
äänimaailmaa. Tänä päivänä Ecophon toimii 
maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden akustisia 
äänenvaimennusjärjestelmiä, tavoitteenaan luoda 
hyvä huoneakustiikka toimistoihin, oppilaitoksiin, 
terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten 
tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-Gobain 
-konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja teollisuuslaitoksia 
useimmissa Euroopan maissa. Visiomme on ansaita 
maailmanlaajuisesti johtava asema akustisten sisäkatto- 
ja seinälevyjärjestelmien toimittajana tarjoamalla 
loppukäyttäjille parhaat mahdolliset ratkaisut.

Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten, 
työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti 
huoneakustiikkaa koskevien standardien työstämiseen. 
Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat.

www.ecophon.fi

www.ecophon.fi


