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Ecophon Master™ Rigid
akoestisch comfort in klaslokalen
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De natuurlijke omgeving
is een model voor onderwijsruimtes

In de loop van duizenden jaren heeft het menselijk gehoor zich ontwikkeld om te functioneren in 
een natuurlijke buitenomgeving. Tegenwoordig brengen we zo’n 90% van onze tijd binnen door 
waar we worden blootgesteld aan vele onnatuurlijke geluiden. Dit heeft grote invloed op ons 
vermogen om te concentreren, communiceren en leren. Om de geluidsomgeving in klaslokalen te 
verbeteren moeten we ernaar streven om de natuurlijke buitenomgeving na te bootsen.

Kennis en welzijn
Een optimale geluidsomgeving is een basisbehoefte voor studenten om goed te kunnen 
leren. Er moeten daarom hoge eisen worden gesteld aan de geluidsomgeving, gebaseerd 
op hoe mensen geluid ervaren en welk effect het op hen heeft. Een goede geluidsomgeving 
voor studenten en leraren vergemakkelijkt de communicatie en helpt  om kennis en 
welzijn te verbeteren.

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers. De specificaties zijn een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis of voorkeur. De technische 
gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen van de producten en systemen zijn alleen geldig  indien 
gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of 
producten, kan  Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor functie, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter algemene informatie en maken geen deel uit van 
enige overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl of neem 
contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon.
 
© Ecophon Group 2012
Idee en layout: Navigator. Drukkerij: Skånetryck AB. Cover: xxxxxxxxxxx. Technische foto’s:Citat. Technische illustraties: xxxxxxxxx.
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De evolutie van het onderwijs resulteert in nieuwe eisen 
Steeds meer verandert het onderwijzen van de traditionele collegestijl 
naar een situatie waar de leraar wordt gezien als een facilitator 
die individuele verschillen in interesses, prestaties en leerstijlen van 
de leerlingen mogelijk maakt. Een moderne leeromgeving moet de 
studenten motiveren om actief betrokken te zijn bij hun ontwikkeling, 
wat leidt tot intensievere communicatie en potentieel verhoogde 
geluidsniveaus.
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Ondersteunt betere 
leeromgevingen

Voldoen aan de normen – het minimum
Richtlijnen voor het ontwerpen van oplossingen voor 
een betere akoestiek zijn verkrijgbaar via internationale 
normen. De meeste normen gaan uit van de hoeveelheid 
geabsorbeerd geluid, en maken hierbij gebruik van de 
nagalmtijd als grootheid. Het halen van de normen dient 
gezien te worden als het absolute minimum.

Verder gaan dan de normen – richten op het 
optimale
Het creëren van de best mogelijke oplossingen voor 
studenten en docenten vereist begrip over hoe mensen 
geluid in een klaslokaal beleven. Hierbij spelen 
de volgende zaken een rol: hoe het geluid wordt 
gereflecteerd in een ruimte, hoe spraak bestaat uit 
verschillende frequenties, hoe spraak wordt verstaan 
en hoe mensen zowel mentaal als fysiek reageren 
op verschillende geluidsituaties. Om dit te kunnen 
overzien kijken we over het algemeen naar vier 
akoestische kwaliteitsaspecten.

Speech clarity  
Hoe wordt spraak ervaren in de 
ruimte.

Geluidssterkte 
Hoe sterk is het geluid in de 
ruimte.

Luistercomfort  
Hoe laagfrequent geluid het 
luistercomfort beïnvloedt

Nagalm 
Hoe snel verdwijnt geluidsenergie 
in de ruimte.

Voordelen voor studenten en docenten
Het meenemen van deze vier kwaliteitsaspecten zorgt voor verschillende voordelen 
voor de beleving van de geluidsomgeving door mensen in het klaslokaal.  Dit zijn 
enkele voorbeelden: 

• Het verlagen van het geluiddrukniveau verbetert het luistercomfort en de 
voorwaarden voor concentratie en de werking van het korte termijn geheugen, en 
verminderen stress.  

• Het elimineren van late horizontale reflecties verbetert de speech clarity, vooral bij 
onderwijs waarbij een persoon het woord heeft (leraar spreekt, klas luistert).

• Een betere speech clarity zorgt voor een uitgebalanceerde kwaliteit van 
communicatie en zorgt ervoor dat informatie eenvoudig begrepen wordt. 

• Spraakcomfort vermindert stress voor de docent en ontziet de stembanden. 

• Een verbeterde laagfrequente absorptie maakt spreken en luisteren in ruimtes waarin 
meerdere gesprekken tegelijkertijd plaats vinden comfortabeler.

• Een goede akoestiek is een voordeel voor interactie, houding en gedrag van 
studenten. Dit heeft weer een positief effect op de werkomgeving van de docent en 
de prestaties van de hele school.

Een klaslokaal is normaal gesproken een besloten ruimte met harde parallelle wanden, harde vloeren 
en plafonds en weinig gestoffeerd meubilair, gordijnen en dergelijke. De harde oppervlakken reflecteren 
het geluid waardoor dit rond kaatst in de ruimte. De omstandigheden verschillen hierdoor totaal van de 
natuurlijke buitenomgeving. De uitdaging is om ongewenst geluid en ongewenste reflecties te kunnen 
beheersen om luisteren en spreken comfortabeler te maken voor zowel studenten als docenten.
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Het volledig dekkende (van wand tot wand) akoestisch plafond Ecophon 
Master™Rigid is een eerste en heel belangrijke stap naar de best 
mogelijke geluidsomgeving in klaslokalen. Het belangrijkste effect is het 
verminderen van de nagalmtijd en het verlagen van de geluidsniveaus. 

Voor het comfort van de spreker kan Ecophon Master™ Rigid/
gamma aangebracht worden als een reflector  boven de docent. Deze 
panelen zijn onderdeel van het akoestische plafond. Wanneer een docent 
feedback krijgt van de reflector hoeft hij zijn stem niet te verheffen om het 
gevoel te hebben dat hij goed te verstaan is. 

De laagfrequente absorber Ecophon Extra Bass wordt boven op de 
Master Rigid geplaatst en verlaagt ongewenst geluid bij 125 Hz. Extra 
Bass verbetert het luistercomfort en de speech clarity aanzienlijk en dient 
aangebracht te worden in een U-vorm waarbij ongeveer 45% van het 
plafond bedekt wordt.

Met Ecophon Wall Panel™ op de achterwand worden de horizontale 
reflecties gereduceerd. Dit zal de speech clarity verbeteren en de 
nagalmtijd verder verlagen. 

Vier componenten om verzekerd te zijn van akoestisch comfort  

Geluidssterkte – G (dB) meet de mate waarin de ruimte het 
geluid van een geluidsbron versterkt, vergeleken met metingen in een 
laboratorium zonder reflecties.

Speech clarity (definitie) – D50 (%) is de energie van alle nuttige 
reflecties van het directe geluid, die de speech clarity versterken, 
gedeeld door de totale energie inclusief het directe geluid. Hoe 
hoger de waarde, hoe beter de speech clarity. 

Nagalm – Nagalmtijd, T (sec), geeft aan hoe lang het duurt voordat het 
geluid met 60 dB daalt nadat de geluidsbron is uitgeschakeld.

Volgens ISO 3382-1 en ISO 3382-2.

Het meten van de drie belangrijkste akoestische parameters in klaslokalen
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Het moderne klaslokaal 
vanuit een geluidsperspectief

De huidige verbale communicatie in klaslokalen is 
complexer dan de traditionele manier van lesgeven in 
collegestijl. Met de huidige diversiteit aan leerstijlen 
dient spraak multi-dimensionaal te zijn. Dit betekent 
dat er potentiële tegenstellingen zijn in akoestische 
prioriteiten – de spraak van de leraar moet worden 
ondersteund voor de hele klas en de interactieve 
communicatie tussen studenten moet mogelijk zijn, 
terwijl er overal in de klas een gunstig geluidsniveau 
is voor iedereen. Een goede akoestische oplossing 
moet al deze activiteiten ondersteunen om optimale 
leeromstandigheden voor studenten en onderwijzers te 
creëren.

Kijk naar de fundamentele factoren
Het begrijpen van de aanpak van de gebruikers is 
de sleutel naar een goede akoestische omgeving. 
Dit omvat factoren als de verschillende leerstijlen 
en de afmeting en vorm van het klaslokaal. Kennis 
hiervan is fundamenteel voor het creëren van condities 
voor een goed spraak- en luistercomfort en cruciaal 
om de akoestische obstakels in de leeromgeving te 
overwinnen.

Fotograaf: H
ans G

eorg Esch 
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Standaard klaslokalen met traditioneel 
onderwijs 
Als de leraar spreekt, verspreidt het geluid door 
de ruimte. Het van wand-tot-wand geïnstalleerde 
akoestische systeem Master Rigid (1) absorbeert 
het geluid en voorkomt het ontstaan van storende 
reflecties. De Extra Bass (2) absorbeert het 
laagfrequent geluid wat de speech clarity sterk 
verbetert. De reflector (3) boven het hoofd van de 
leraar geeft goede ondersteuning voor de spraak 
en maakt spreken comfortabeler. Wall Panel (4) 
geïnstalleerd op de achterwand van het klaslokaal 
zal het stemgeluid van de leraar absorberen als het 
de achterwand bereikt,  zodat het niet terugkaatst 
in de ruimte. Dit houdt het algemene geluidsniveau 
laag en verbetert speech clarity wat een aangename 
geluidsomgeving tot gevolg heeft.

Grote klaslokalen met traditioneel 
onderwijs 
Klaslokalen van meer dan 9 meter stellen aanvullende 
eisen aan de akoestische oplossing. Spraakniveaus 
nemen over afstand af wat de situatie moeilijk maakt 
voor studenten die het verst van de leraar af zitten. Het 
van wand-tot-wand geïnstalleerde Master Rigid (1) 
zal veel van het ongewenste geluid absorberen, maar 
kan bijdragen aan een langer reflecterend gebied. Dit 
zal het stemgeluid van de leraar ondersteunen en de 
speech clarity verbeteren voor studenten die achteraan 
zitten. De Extra Bass (2) absorbeert het laagfrequent 
geluid, wat de speech clarity aanzienlijk verbetert. 
Wall Panel (4) zal het geluid absorberen als het de 
achterwand bereikt, zodat het niet terugkaatst in de 
ruimte.

Standaard klaslokaal met groepswerk  
Wanneer studenten in groepen werken, is het cruciaal 
dat groepsleden elkaar duidelijk kunnen horen, 
zonder te worden gestoord door andere groepen. 
Als het geluid sterker wordt, zijn mensen geneigd 
hun eigen stemmen te verheffen, om boven anderen 
uit te komen. Dit wordt het Lombard effect genoemd. 
Met het van wand-tot-wand geïnstalleerde akoestisch 
plafond Master Rigid (1) wordt veel van het storende 
geluid geabsorbeerd zodat mensen niet de behoefte 
hebben om hun stem te verheffen.  De Extra Bass (2) 
absorbeert het laagfrequent geluid wat de speech 
clarity sterk verbetert. Wall Panel (4) helpt ook om 
het geluid van de groep die het dichtst bij zit te 
absorberen.
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In het belang
van zowel scholen als het milieu 

Tien maal sterker oppervlak
Master Rigid heeft een versterkt Akutex FT oppervlak en is 
opgebouwd met een sandwich constructie. Het oppervlak is 
ontworpen met speciale eisen voor school in gedachte, zoals 
de stootvastheid en de visuele aspecten.  Het versterkte 
Akutex FT heeft uitgewezen tien maal sterker te zijn dan het 
standaard Akutex FT oppervlak. Het Master Rigid systeem 
is een veilige en economische keuze, indien sterkte en een 
esthetisch oppervlak zijn vereist. 

Fotograaf: Patrick Klem
m

Stootvast getest*: Versterkt Akutex FT oppervlak

Fotograaf: Patrick Klem
m

Stootvast getest*: Akutex FT oppervlak

*De afbeeldingen rechts tonen de resultaten van identieke stootvastheidstesten 
met gebruik van een Elcometer.

Ecophon Master™ Rigid is een sandwich constructie

Akutex FT    Versterkte laag     Glaswol kern

Fotograaf: O
le Jais
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Systeemontwerp
In leeromgevingen is het belangrijk dat de panelen in een verdekt systeem bevestigd kunnen worden 
in het draagsysteem. De Master Rigid systemen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende kantafwerkingen, 
A, E en Dp, die allen gefixeerd kunnen worden in het Connect draagsysteem. In Master Rigid A en 
E, worden clips gebruikt (Connect Positioneer clips A en E zijn gepatenteerd), en Master Rigid Dp is 
gefixeerd door zijn kantontwerp (Edge Dp patent aangevraagd). Dit betekent dat alle drie systemen 
stootvast zijn. Ondanks dat de panelen gefixeerd zijn in het draagsysteem zijn ze allen volledig naar 
beneden uitneembaar. De Master Rigid Dp kantafwerking geeft het plafond een lineair uiterlijk, door 
een sponning van 8 mm tussen de panelen in een richting en een van 2 mm in de andere richting. Het 
kan ook worden gefixeerd in het draagsysteem wat in sommige toepassingen een vereiste kan zijn.

Fotograaf: H
ans G

eorg Esch

Kant A met clip Kant E met clip Kant Dp

Master Rigid Dp
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Eenvoudige installatie
De lichtgewicht Master Rigid panelen maken met het Connect profielsysteem samen de installatie snel en 
gemakkelijk. Aangezien de absorptie van laagfrequent geluid essentieel is voor de akoestische prestaties 
in klaslokalen, maakt Extra bass een belangrijk onderdeel uit van het systeem. Dit product is volledig 
in een film ingekapseld die de handling en installatie aanmerkelijk vereenvoudigd. Extra Bass hoeft 
niet te worden gesneden, en is eenvoudig boven het akoestisch plafond te installeren. Het kan ook rond 
installaties in het plenum worden gevouwen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.  

Fotograaf: Patrick Klem
m

Goede lichtefficiëntie
Verlichting is een belangrijke factor in een 
leeromgeving. Ecophon akoestische plafonds bieden 
een hoge en uniforme lichtreflectie en dragen dus bij 
aan een comfortabele lichtdiffusie en kosteneffectieve 
verlichting. Ecophon akoestische plafondpanelen met 
een Akutex FT oppervlak hebben een lichtreflectie van 
85% en een lichtdiffusie van 99%. De retro reflectie 
coëfficiënt is 63 mcd/m2 lx en de glans is < 1. 

Fotograaf: Patrick Klem
m
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Met groot respect
voor het milieu

Master Rigid en Extra Bass panelen worden 
geproduceerd volgens de nieuwste technologie 
voor glaswolproductie, 3RD Technologie, wat een 
combinatie is van een hoog gehalte aan gerecycled 
glas met een hernieuwbaar bindmiddel op basis van 
planten. Dit nieuwe bindmiddel vervangt de vorige die 
uit petroleum werd gemaakt en draagt daardoor bij aan 
een beter milieu. De producten zijn voorzien van het 
Scandinavische milieukeurmerk De Zwaan.

Ontwikkeld voor de toekomst
Ecophon’s producten zijn uit glaswol geproduceerd en 
voldoen daarmee al aan de hoge eisen op het gebied van 
emissies van bouwmaterialen. Met 3RD Technologie 
gaan we een stap verder om te voldoen aan toekomstige 
eisen op het gebied van lagere uitstoot.

Minder transportvolume
Vanwege de verschuiving van maximale naar optimale 
absorptie, is Ecophon er in geslaagd om de dikte van 
de panelen met 50% te verminderen. Dit verlaagt 
transportvolume en gewicht en draagt daardoor bij om 
de invloed op het milieu te verminderen.

Gunstige binnenomgevingen
De binnenomgeving heeft grote invloed op 
de gezondheid en het welzijn van mensen in 
onderwijsruimtes. Ecophon akoestische producten 
voldoen aan de strenge eisen van het Deense 
Binnenklimaat Keurmerk en de Finse M1 standaards en 
worden aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie.

Fotograaf: M
atton

Meer dan 70% gerecycled huishoudglas wordt in de producten gebruikt.
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Ecophon Wall Panel™
voor akoestisch en visueel effect

Geluidsabsorberende wandpanelen zijn een belangrijk onderdeel voor optimaal 
akoestisch comfort in klaslokalen. Met Ecophon Wall Panel™  kunt u de visuele 
uitstraling van het klaslokaal verhogen. Het is verkrijgbaar in een breed scala van 
kleuren, patronen en profielen waarmee het mogelijk is om eyecatching ontwerpen te 
creëren. 

Flexibiliteit voor creativiteit
In de Wall Panel reeks kunt u kiezen uit verschillende oppervlakken en 
profielsystemen, wat veel ontwerpmogelijkheden biedt. U kunt ze verticaal plaatsen, 
diagonaal of horizontaal en combinaties maken van kleuren en patronen. De Connect 
productlijn biedt ook een speciaal profiel geschikt voor installatie van  boekenplanken. 
U vindt meer informatie in de Ecophon Wall Panel brochure en op onze website.

Fotograaf: H
ans G

eorg Esch
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Printpatronen 
Muralis is een patrooncollectie ontwikkeld om een extra cachet aan de 
ruimte toe voegen. 

Super G oppervlak 
Super G is een stootvast oppervlak voor veeleisende ruimtes leverbaar in 
3 kleuren. 

Veelzijdige kleuren 
Texona heeft een oppervlak met een gladde weefselstructuur in 16 trendy 
kleuren.

Praktische boekenplanken  
Het Connect Verzonken profiel maakt het mogelijk praktische 
boekenplanken te monteren op de wandpanelen waarmee absorptie 
wordt toegevoegd.  
Note: het plankensysteem wordt niet door Ecophon geleverd.

Fotograaf: Patrick Klem
m

Fotograaf: Patrick Klem
m

Fotograaf: Saint-G
obain Ecophon, M

uralis: Fantasia, Susanna Sivonen
Fotograaf: Saint-G

obain Ecophon
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ECOPHON MastEr™ rigid a

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid A heeft een zichtbare draagconstructiel. Ieder paneel 
wordt gefixeerd in het systeem met behulp van clips, maar is 
nog volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid A panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit 
een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak. De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lagefrequentie gebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeemkwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ  Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 
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  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid a 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid a/gamma 200 mm a.o.p  
···· Ecophon Master rigid a + Ecophon Extra Bass 200 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid a

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen de gegevens over de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie technische eigenschappen, 
Belasting

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid a systeem met 
Connect t24

Master rigid a systeem met Connect t24

Master rigid a paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

dikte 20 20 20

inst. schema M316 M316 M316

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™ rigid a

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid A heeft een zichtbare draagconstructiel. Ieder paneel 
wordt gefixeerd in het systeem met behulp van clips, maar is 
nog volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid A panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit 
een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak. De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lagefrequentie gebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeemkwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ  Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125
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  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid a 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid a/gamma 200 mm a.o.p  
···· Ecophon Master rigid a + Ecophon Extra Bass 200 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid a

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen de gegevens over de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie technische eigenschappen, 
Belasting

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid a systeem met 
Connect t24

Master rigid a systeem met Connect t24

Master rigid a paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

dikte 20 20 20

inst. schema M316 M316 M316

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m316) voor master rIgId a

Zie materiaalspecificatie connect Positioneer clip a connect demontage tool

materIaalsPecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 ecophon master rigid a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 hoofdprofiel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 dwarsprofiel, l=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 of t15 dwarsprofiel l= 600 0,9m/m² - -

5 connect snelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot de wand 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 connect Positioneerclip a 2st/paneel 2st/paneel 2st/paneel

8 connect u-profiel, bevestigd h.o.h. 300 mm (1200x1200, h.o.h 200 mm) Zoals vereist

9 voor directe installatie: connect ophangbeugel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m²

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 100 mm - - -

δ min. hoogte voor demontage: 120 mm, (170 mm incl.ecophon extra-Bass) - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

Belasting/draagvermogen

M316
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ECOPHON MastEr™ rigid E

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid E heeft een verzonken zichtbare draagconstructie, de 
kantafwerking zorgt voor een schaduw effect dat ieder paneel 
accentueert. De zichtzijde van elk paneel bevindt zich circa 
10 mm onder de zichtzijde van het profiel. Ieder paneel wordt 
gefixeerd in het systeem met behulp van clips, maar is nog 
volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid E panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit 
een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak. De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lage frequentie gebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeemkwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid E 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm a.o.p  
···· Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm a.o.p  
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid E

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen de gegevens over de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie technische eigenschappen, 
Belasting

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid E systeem met 
Connect t24

Master rigid E systeem met Connect t24

Master rigid E paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

dikte 20 20 20

inst. schema M317 M317 M317

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™ rigid E

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid E heeft een verzonken zichtbare draagconstructie, de 
kantafwerking zorgt voor een schaduw effect dat ieder paneel 
accentueert. De zichtzijde van elk paneel bevindt zich circa 
10 mm onder de zichtzijde van het profiel. Ieder paneel wordt 
gefixeerd in het systeem met behulp van clips, maar is nog 
volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid E panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 3,5 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid. Het oppervlak bestaat uit 
een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak. De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn gegrond. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lage frequentie gebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeemkwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid E 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm a.o.p  
···· Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm a.o.p  
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid E

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen de gegevens over de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie technische eigenschappen, 
Belasting

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid E systeem met 
Connect t24

Master rigid E systeem met Connect t24

Master rigid E paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

dikte 20 20 20

inst. schema M317 M317 M317

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m317) voor master rIgId e

zie materiaalspecificatie connect Positioneer clip e connect demontage tool

materIaalsPecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 ecophon master rigid e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 hoofdprofiel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 dwarsprofiel, l=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 of t15 dwarsprofiel l= 600 0,9m/m² - -

5 connect snelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot de wand 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 connect Positioneerclip e 2st/paneel 2st/paneel 2st/paneel

8 connect u-profiel, bevestigd h.o.h. 300 mm (1200x1200, h.o.h 200 mm) Zoals vereist

9 voor directe installatie: connect ophangbeugel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m²

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 110 mm - - -

δ min. hoogte voor demontage: 120 mm, (170 mm incl.ecophon extra-Bass) - -

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

Belasting/draagvermogen

M317
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ECOPHON MastEr™ rigid dP

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid Dp (patent aangevraagd) heeft een half verdekte 
draagconstructie en wordt toegepast indien een stootvast en 
afsluitbaar systeem vereist is. Er is een sponning van 8 mm 
tussen de panelen in de dragende richting en een van 2 mm 
in de andere richting. De kanten zijn strak afgewerkt. Ieder 
paneel wordt gefixeerd, maar is nog volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid Dp panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 4 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid.  Het oppervlak bestaat 
uit een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak.  De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn geverfd. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lage frequentiegebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeem kwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid dp 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid dp/gamma 
 200mm a.o.p 
···· Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra 
 Bass 200 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid 
dp

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Het systeem is getest volgens EN 
13964 annex d en is geclassificeerd als 3a. Voor informatie over de 
veranderlijke belasting en draagvermogen, zie tabel. Voorwaarden: zie 
technische eigenschappen, Belasting.

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid dp systeem met 
Connect t24

Master rigid dp systeem met Connect t24

Master rigid dp Paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

t24 • •

dikte 20 20

inst. schema M318 M318

systeemAssoRtiment 
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ECOPHON MastEr™ rigid dP

Geschikt voor klaslokalen en overige ruimtes waar strikte eisen 
gelden voor een goede akoestiek en spraakverstaanbaarheid 
en waar demonteerbaarheid essentieel is. Ecophon Master 
Rigid Dp (patent aangevraagd) heeft een half verdekte 
draagconstructie en wordt toegepast indien een stootvast en 
afsluitbaar systeem vereist is. Er is een sponning van 8 mm 
tussen de panelen in de dragende richting en een van 2 mm 
in de andere richting. De kanten zijn strak afgewerkt. Ieder 
paneel wordt gefixeerd, maar is nog volledig demonteerbaar. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Rigid Dp panelen, 
Ecophon Extra Bass en het Ecophon Connect systeem, met een 
gewicht van circa 4 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit 
een glaswol met een hoge dichtheid.  Het oppervlak bestaat 
uit een versterkte sandwich constructie. De zichtzijde is voorzien 
van een Akutex™ FT oppervlak.  De rugzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies. De kanten zijn geverfd. 
 
Ecophon Extra Bass wordt toegepast om de geluidsabsorptie te 
verbeteren in het lage frequentiegebied, en wordt geïnstalleerd 
boven op het verlaagd plafond. Voor de beste prestatie en 
systeem kwaliteit gebruikt u het Ecophon Connect gridsysteem 
en accessoires. De draagconstructie wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal.

Akoestiek geluidsabsorptie Meetresultaten conform EN isO 354.  
Classificatie conform EN isO 11654.
 
αρ Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master rigid dp 200 mm a.o.p 
--- Ecophon Master rigid dp/gamma 
 200mm a.o.p 
···· Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra 
 Bass 200 mm a.o.p 
a.o.p = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
rigid 
dp

a.o.p. mm 200
absorptie klasse a

geluidsisolatie Niet van toepassing

Privacy Niet van toepassing

toegAnkelijkheid de panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, 
maar zijn demonteerbaar. Minimale hoogte voor demontage conform de 
installatieschema’s.

Reiniging de panelen mogen dagelijks worden afgestoft en 
gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd.

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCs kleurmonster s 
0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie 
bestaat). retro reflectie coëfficiënt 63 mcd*m-2lx-1. glans < 1.

Vochtbestendigheid de panelen zijn getest volgens isO 4611 en 
bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij  30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren.

binnenklimAAt gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse astma en allergie associatie.

inVloed op het milieu Voorzien van het scandinavische 
milieukeurmerk “de Zwaan”. Volledig recyclebaar.

bRAndVeiligheid de kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-isO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform Nt FirE 003. Voorwaarden: 
zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie m.b.t. brandgedrag 

mechAnische eigenschAppen Het systeem is getest volgens EN 
13964 annex d en is geclassificeerd als 3a. Voor informatie over de 
veranderlijke belasting en draagvermogen, zie tabel. Voorwaarden: zie 
technische eigenschappen, Belasting.

instAllAtie Montage conform installatieschema inclusief informatie over 
de minimale afhanghoogte. 

Land standaard Klasse 
Europe EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

doorsnede van Master rigid dp systeem met 
Connect t24

Master rigid dp systeem met Connect t24

Master rigid dp Paneel

tECHNisCHE EigENsCHaPPEN

afmeting, mm 

600 1200
x x

600 600

t24 • •

dikte 20 20

inst. schema M318 M318

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m318) voor master rIgId dp

Zie materiaalspecificatie Wandbevestiging met connect verdiept 
hoekprofiel

connect Wand afstandhouder 5 voor fixeren 
van het paspaneel

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon master rigid dp 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 hoofdprofiel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 dwarsprofiel, l=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 of t15 dwarsprofiel l= 600 0,9m/m² -

5 connect snelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot de wand 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect Wandbevestiging voor t-profielen (voor iedere afgehangen rij hoofdprofiel en iedere tweede rij dwarsprofiel) Zoals vereist

8 connect verdiept hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm Zoals vereist

9 connect Wand afstandhouder 5 1/snij paneel met 
een dragende 
zijde

2/snij paneel met 
een dragende 
zijde

10 connect paneel fixatie dp 1/paneel 2/paneel

11 voor directe installatie: connect ophangbeugel bevestigd h.o.h. 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

12 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m²

Δ min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 135 mm - -

δ min. hoogte voor demontage: 30 mm

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

Belasting/draagvermogen

M318



Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
geproduceerd werden ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon 
een wereldwijde leverancier van akoestische 
systemen die bijdragen aan een goede ruimte 
akoestiek en een gezond binnenmilieu in elke 
werkomgeving; kantoren, onderwijsgebouwen, 
zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel 
van de Saint-Gobain Groep en heeft in tal van 
landen verkoopkantoren en distributeurs.

Ecophon’s activiteiten worden geleid door  
een visie: wereldwijd marktleider worden in 
akoestische plafond- en wandsystemen door 
een superieure waarde voor de eindgebruiker 
te creëren. Ecophon is voortdurend in gesprek 
met overheidsorganen, arbo-organisaties en 
onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied 
van ruimte akoestiek. Hierdoor draagt Ecophon 
bij aan een betere werkomgeving, overal waar 
mensen werken en communiceren.

www.ecophon.nl
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