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Een betere geluidsomgeving 
met Ecophon Hygiene™

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.

Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, NL, Telefoon +31 (0)76 - 502 00 00, Fax +31 (0)76 - 501 74 00
e-mail: plafonds@ecophon.nl, www.ecophon.nl

10.02.N
L.3000

Ecophon H
ygiene

™



2

© Ecophon Group

Ecophon Hygiene™

systemen die hun beloften waarmaken

De werkomgeving in de levensmiddelenindustrie was 
dringend aan verbetering toe. Het was met name nodig 
de hoge geluidsniveaus omlaag te brengen. Daarom 
besloot het Zweeds Nationaal Levensmiddelenbureau 
in 1984 in samenwerking met Ecophon een project 
op te starten om erachter te komen of bepaalde 
nieuwe materialen voor een oppervlakafwerking 
zouden kunnen voldoen aan de hygiënische eisen in 
de levensmiddelenbranche. Voordien waren uitsluitend 
harde materialen toegestaan, zoals tegels, klinkers en 
metaal. Met behulp van Ecophon geluidsabsorbers en 
akoestische plafonds met Akutex™ coating werden de 
nieuwe oppervlaktafwerkingen getest op zowel het 
akoestisch effect als de vuilafstotende werking. Het 
Nationaal Levensmiddelenbureau kon de oplossingen 
al snel goedkeuren en concludeerde dat deze de 
akoestische werkomgeving aanzienlijk hadden verbeterd.

Sinds die tijd is Ecophon doorgegaan met het 
ontwikkelen van haar producten. Vandaag de dag 
levert Ecophon een diversiteit aan akoestische systemen 
voor andere branches, die allemaal voldoen aan sterk 
uiteenlopende eisen op het gebied van hygiëne en 
reinigbaarheid in vochtige en kwetsbare omgevingen.

Goede redenen om voor een Ecophon 
systeem te kiezen

• Alle onderdelen van de Ecophon systemen zijn getest en 
beoordeeld op specifieke eisen – van de kleinste schroefjes 
tot het ophangsysteem en geluidsabsorbers. Alle onderdelen 
zijn op elkaar afgesteld, waardoor de beloofde werking 
jarenlang gewaarborgd blijft.

• Met slechts één leverancier is er ook slechts één 
aanspreekpunt. Met een Ecophon systeem kan de klant 
gerust zijn over de kwaliteit, zolang er Ecophon onderdelen 
gebruikt worden. 

• Ecophon Hygiene-systemen zijn gebaseerd op jarenlange 
ervaring. Deze ingenieuze, met zorg ontworpen systemen 

zijn eenvoudig te monteren en sluiten de risico’s van 
compromissen, fouten en geïmproviseerde oplossingen 
volledig uit. De correcte werking is gegarandeerd.

• Ecophon is meer dan 35 jaar actief en is in vele landen 
marktleider op het gebied vain hygiënetoepassingen. Als 
onderdelen van het systeem vervangen of aangevuld moeten 
worden, kunnen wij deze op verzoek leveren. 

• Ecophon biedt ondersteuning. CAD-tekeningen en 
gebruiksaanwijzingen kunnen eenvoudig van onze 
website worden gedownload. Onze ervaren telefonische 
supportmedewerkers geven u graag alle antwoorden voor 
een soepel werkende oplossing

Een order voor een Ecophon Hygiene systeem omvat panelen, 
ophangsysteem en accessoires, die in de installatieschema’s voor 
elk systeem worden weergegeven. Een voorbeeld van onderdelen 
die samen een duurzaam akoestisch plafond vormen met een 
gegarandeerde werking.

Neem voor uw vragen contact op met Ecophon of kijk op
www.ecophon.nl
 

Connect accessoires

Connect 
ophangsysteem

Ecophon Hygiene paneel

Installatieschema

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers.Deze publicatie is een algemene handleiding om te bepalen welke product het meest geschikt is voor een bepaalde eis en toont 
de aanbevolen toepassingen van onze systeemgroepen. De technische gegevens zijn gebaseerd op resultaten verkregen uit specifieke testen en andere testsituaties, of uit jarenlange ervaring onder normale omstandigheden. 
Gespecificeerde functies en kenmerken (of eigenschappen) voor producten en systemen zijn alleen geldig indien gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, installatiegidsen, onderhoudsgidsen en 
indien andere voorschriften en aanbevelingen zijn nageleefd. Iedere afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of producten, zullen Ecophon niet aansprakelijk stellen voor functie, resultaten en bereikte 
eigenschappen.  Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn van toepassing op algemene situaties en zullen nooit deel uitmaken van een contract. De in deze publicatie getoonde producten en 
systemen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor actuele informatie raadpleeg www.ecophon.nl  of neem contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon.
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Wandsysteem

Gladde, glanzende, harde materialen vormen de traditionele keuze 
in ruimten waar een hoge mate van reinigbaarheid een vereiste is. 
Geluiddemping vraagt echter om zachte, poreuze materialen. Met 
Ecophon Hygiene hebben wij een optimale oplossing ontwikkeld die 
deze vereisten van reinigbaarheid en gezonde akoestiek integreert.

Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze
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De keuze voor een akoestisch plafond en geluidsabsorbers met de 
hoogste absorptieklasse is een goede investering. 

Tal van studies tonen aan dat een optimale akoestische omgeving leidt 
tot een verbetering van de werkprestaties en de algehele gezondheid 
van de medewerkers.

Alle harde oppervlakken, zoals vloeren, wanden en plafonds, weerkaatsen het 
geluid, waardoor het totale geluidsniveau verhoogd wordt en storende geluiden 
zich door de gehele ruimte verspreiden. In vele fabrieken, cateringkeukens, 
overdekte zwembaden en andere grote gebouwen heerst een geluidsniveau dat 
ongezond en soms direct schadelijk is.

De vraag is: Kunnen verbeteringen in de akoestische omgeving leiden tot 
hogere productiviteit, lagere verzuimcijfers en een lager risico op ongevallen 
op de werkplek? 

Focus op het gehoor
Volgens de Health & Safety Executive (HSE), de Britse organisatie voor 
gezonde arbeidsomstandigheden, is industriële gehoorbeschadiging met 
het enorme aandeel van 75% verantwoordelijk voor de meeste civiele 
schadezaken. De blootstelling aan harde geluiden die hele werkdagen 
voortduurt (equivalent geluidsniveau gedurende acht uur) zorgt voor een hoog 
risico op gehoorbeschadiging. Dit risico neemt significant toe bij 80 dB(A), en 
bij 85 dB(A) worden gehoorbeschermers noodzakelijk. De geluidsniveaus zijn 
met name erg hoog in de dranken- en levensmiddelenbranche.

Uit onderzoeken van de HSE blijkt dat de equivalente blootstellingsniveaus 
kunnen oplopen tot 95 dB(A) (een verdubbeling van het waargenomen 
geluidsniveau) vergeleken met de 85 dB(A) waar gehoorbeschermers nodig 
worden.

Zelfs in bedrijven waar het geluidsniveau fysiek niet direct schadelijk is, 
leveren storende geluiden ongemak en stress op, met alle nadelige gevolgen 
van dien voor de medewerkers. Elektronische en farmaceutische bedrijven en 
ziekenhuizen zijn voorbeelden van dergelijke werkplekken.

Een goede akoestische omgeving 
bij strenge hygiënische eisen
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In veel landen zijn werkgevers verplicht te zorgen dat de medewerkers 
gehoorbeschermers dragen en een actieplan op te stellen om de geluidsniveaus 
terug te brengen wanneer het equivalente blootstellingsniveau 85 dB(A) of 
meer word

Het belang van geluidsabsorptie
De meeste industriële bedrijven, keukens en overdekte zwembaden bestaan 
uit grote ruimten met hoge plafonds. De nagalm kan soms verontrustend lang 
aanhouden. Het geluid reflecteert heen en weer door de ruimte, blijft hangen 
als een echo en verhoogt het totale geluidsniveau. Daarom worden hier 
geluidsabsorbers aanbevolen met een maximale geluidsabsorberende werking.

Een akoestisch plafond, wellicht in combinatie met wandgeluidsabsorbers, 
kan de geluidsniveaus met maximaal 10 dB(A) verlagen, zodat het waargenomen 
geluidsniveau gehalveerd wordt. De geluiden die in de levensmiddelen- en 
drankenbranche geproduceerd worden zijn vaak hoogfrequent (1000 tot 
3000 Hz). In dit frequentiebereik is ons gehoor het gevoeligst; de akoestische 
systemen van de Ecophon Hygiene reeks zijn hier met name doeltreffend.

Als er om praktische of technische redenen geen volledig akoestisch 
plafond kan worden gemonteerd, zijn er ook andere oplossingen in de vorm 
van wandabsorbers of vrijhangende geluidsabsorbers zoals aan het plafond 
gemonteerde baffles. Alle effectieve geluidsabsorberende systemen die in een 
ruimte geplaatst worden, ongeacht het type, hebben positieve effecten.

In alle gebouwen kan een verbetering van de akoestische omgeving 
leiden tot een lager ziekteverzuim, minder verloop van personeel en betere 
werkprestaties. De veiligheid op de werkplek wordt ook verbeterd doordat 
signalen, ongebruikelijke geluiden en waarschuwingen veel beter gehoord en 
gelokaliseerd kunnen worden. Ook wordt de communicatie verbeterd doordat er 
geen gehoorbeschermers meer nodig zijn en  er een prettiger werkplek ontstaat.

De beste optie is een goede ruimte akoestiek te plannen vanaf de 
ontwerpfase van een nieuw gebouw. Het is echter ook zeer goed mogelijk 
geluidsabsorberende systemen achteraf te plaatsen. Dit kan achteraf noodzakelijk 
blijken in rumoerige gebouwen en is altijd een goede investering.

Fotograaf: Inpress, Truls Busch-Christensen

y = Verhoging van het geluidsniveau in dB(A), op te tellen bij de luidste van de twee geluidsbronnen. 
x = Verschil tussen twee ongelijke geluidsbronnen in dB(A).

Wanneer in een ruimte nieuwe geluidsbronnen, bijvoorbeeld machines, worden 
geplaatst, zal het totale geluidsniveau hoger worden, zoals aangegeven in de 
figuur. 

Laten we aannemen dat in een ruimte een machine aanwezig is die 62 dB(A) 
produceert, waarna een tweede machine geplaatst wordt die 68 dB(A) genereert. 
Het verschil, 6 dB(A) volgens de figuur, leidt tot een verhoging van het totale 
geluidsniveau van 1 dB(A). Samenvattend: 62 dB(A) + 68 dB(A) => 69 dB(A).

Leveren meer machines een hoger geluidsniveau op?
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Geluidshinder of lawaai is ongewenst geluid. Geluid wordt 
hinderlijk wanneer het als negatief wordt ervaren, bijvoorbeeld 
wanneer het geluid geen nuttige informatie geeft of door machines 
en processen geproduceerd wordt, met name wanneer wijzelf 
dergelijke processen niet kunnen besturen of beïnvloeden. 

Het  geluidsdrukniveau, meestal aangeduid als het 
geluidsniveau, wordt gemeten in dB (decibel). Het laagste 
waarneembare geluidsniveau is 0 dB en wordt ook wel aangeduid 
als de gehoorgrens. Het hoogste draaglijke geluidsniveau, ook 
bekend als de pijngrens, ligt rond de 120 dB. Geluid kan vanaf 
80 dB schadelijk worden, afhankelijk van hoe lang men aan het 
geluid blootgesteld wordt. dB(A) wordt gebruikt om het totale 
geluidsniveau voor alle frequenties samen aan te geven op een 
manier die overeenkomt met de gevoeligheid van het menselijk oor. 
Het geluidsniveau in een ruimte wordt grotendeels bepaald door de 
geluidsenergie en de mate van geluidsabsorptie.

Het equivalent geluidsniveau is het gemiddelde 
geluidsniveau waaraan medewerkers in een ruimte worden 
blootgesteld, bijvoorbeeld gedurende een gehele werkdag.

Waarneming van veranderingen in het geluidsniveau 

Geluidsabsorptieklasse. De effectiviteit van geluidsabsorbers 
en akoestische plafonds houdt rechtstreeks verband met de 
geluidsabsorptieklasse volgens internationale normen (EN ISO 
11654). Wij adviseren een akoestisch systeem van klasse A, de 
hoogste geluidsabsorptieklasse, die de nagalmtijd verkort, het 
geluidsniveau vermindert, de spraakverstaanbaarheid verbetert en 
de geluidsverspreiding minimaliseert. Bijna alle systemen van de 
Ecophon Hygiene reeks hebben geluidsabsorptieklasse A.

Reductie van het geluidsniveau in industriële 
gebouwen De onderstaande figuur geeft de reductie van het 
geluidsniveau weer voor een industriële ruimte met een inhoud 
van 2000 m3 (lengte x breedte x hoogte = 25 meter x 10 
meter x 8 meter) wanneer een gegeven oppervlak bedekt wordt 
met absorbers van klasse A (αw=0,95). De geluidsreductie 
is afhankelijk van de reeds in de ruimte aanwezige mate 
van geluidsabsorptie. De figuur geeft aan welke mate van 
geluidsreductie gerealiseerd kan worden bij een demping in de 
ruimte vóór de akoestische aanpassing die overeenkomt met een 
nagalmtijd (T60) van 2 s, 3 s respectievelijk 4 s. Waar mogelijk 
moet het absorptiemateriaal aan het plafond bevestigd worden. 
Indien de toegevoegde hoeveelheid geluidsabsorptie groter is dan 
het oppervlak van het plafond (250m2), dan kan ook een gedeelte 
van het beschikbare wandoppervlak gebruikt worden.
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Geplaatste hoeveelheid absorptiemateriaal (m2), klasse A (αw=0,95)

Om dezelfde geluidsreductie te bereiken met een klasse B 
absorber (αw =0,85) moet 15% meer absorptiemateriaal geplaatst 
worden. Bij gebruik van een klasse C absorber (αw=0,70) 
is 40% meer absorptiemateriaal nodig dan bij een klasse A 
absorptiemateriaal.

Veranderingen in 
geluidsniveau

1 dB

5 dB

10 dB

Subjectieve waarneming

De verlaging of verhoging is nauwelijks waarneembaar 

De verlaging of verhoging is duidelijk waarneembaar 

De verlaging of verhoging levert een halvering of verdubbeling 
van het waargenomen geluidsniveau op

De nagalmtijd is een maat voor hoe lang het duurt tot het 
geproduceerde geluid in een ruimte met 60 dB is afgenomen 
nadat de geluidsbron uitgeschakeld is. Met andere woorden: het 
is mogelijk te meten hoe snel het geluid verdwijnt om de totale 
geluidsabsorptie in een ruimte te berekenen. De nagalmtijd is mede 
afhankelijk van de frequentie van het geluid. 

De nagalmtijd wordt bepaald door:
• De grootte en vorm van de ruimte
• Het aantal en de plaats van de geluidproducerende objecten,  zoals machines en 

andere apparatuur 
• Het aantal en de plaats van de aanwezige geluidsabsorbers 

Geluidsverspreiding betekent het vermogen van een geluid 
om zich in een ruimte te verspreiden Geluidsabsorbers helpen de 
verspreiding van het geluid te beperken.

Spraakwaarneming betekent het vermogen om waar 
te nemen wat er in een ruimte gezegd wordt. Factoren die 
spraakwaarneming beïnvloeden zijn onder meer aanwezig 
achtergrondgeluid, nagalmtijd en vorm van de ruimte. 

Geluidsabsorbers bezitten het vermogen om het geluid in een 
ruimte te absorberen, waarmee voorkomen wordt dat het geluid in 
de ruimte gerefleceerd wordt. Geluidsabsorbers lopen in kwaliteit 
sterk uiteen. De geluidsabsorbers in Ecophon akoestische systemen 
zijn gemaakt van glaswol, een van de sterkst geluidsabsorberende 
materialen die er bestaat. Geluidsabsorbers verlagen het 
geluidsniveau, verkorten de nagalmtijd en beperken de verspreiding 
van het geluid.
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Fotograaf: Mikael Kristenson

Fotograaf: Göran Segeholm

De Hygiene systemen van Ecophon kunnen worden afgestoft, 
gestofzuigd, vochtig afgenomen en gewassen bij hoge of lage druk, 
afhankelijk van het type geluidsabsorber en het soort plafond. Om 
een akoestisch plafond te krijgen met een lange levensduur en lage 
onderhoudskosten moeten de blootliggende delen vuil- en stofwerend 
zijn en eenvoudig kunnen worden gereinigd. Ecophon Hygiene voldoet 
aan deze eisen.

Alle systemen van de Ecophon Hygiene reeks kunnen met de meest 
gebruikelijke methoden worden gereinigd. Bovendien zijn bepaalde systemen 
die specifiek voor bepaalde omgevingen ontworpen zijn, bestand tegen de 
reinigingsmethoden die voor werkzaamheden in dergelijke omgevingen 
verplicht zijn.

Bijna alle Ecophon Hygiene systemen zijn demonteerbaar; sommige 
systemen kunnen ook aan beide zijden gereinigd worden

Droge reiniging 
Afstoffen of stofzuigen zijn de aanbevolen 
reinigingsmethoden wanneer het systeem blootstaat aan de 
inwerking van stof of andere droge verontreinigingen.

Vochtig afnemen
Vochtig afnemen kan plaatsvinden met een zachte spons of 
microvezeldoek en een mild reinigingsmiddel. Alle Ecophon 
Hygiene systemen kunnen eenmaal per week vochtig worden 
gereinigd.

Hoge- en lagedrukreiniging 
Ecophon Hygiene met het Ecophon Connect C3 
ophangsysteem wordt aanbevolen voor ruimten die geregeld 
moeten worden gereinigd of voor reiniging met schuim of 
onder lage of hoge druk. Wij leveren tevens ophangsystemen 
met corrosieklasse C4 die bestand zijn tegen lucht met 
een hoog zoutgehalte en tegen de meeste agressieve 
desinfectiemiddelen.

Stoomreiniging 
Bij sommige Ecophon Hygiene systemen kan het 
oppervlak met stoom gereinigd worden zonder gebruik van 
reinigingsmiddel. De stoom lost vlekken op en doodt micro-
organismen.

De werkomgeving plannen
op basis van reinigbaarheid en onderhoud
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Fotograaf: Elisabeth Ohlson Wallin
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Industriële schoonmaakmiddelen 
Veel op de markt gebruikelijke industriële schoonmaakmiddelen kunnen 
gebruikt worden voor het reinigen van de Ecophon Hygiene systemen. Dit 
geldt voor zowel basische als zure schoonmaakmiddelen, en soms ook voor 
schoonmaakmiddelen in combinatie met desinfectiemiddelen. Ethanol, 
isopropanol en natriumhypochloriet evenals gasvormig waterstofperoxide 
zijn desinfecterende chemicaliën die op de Ecophon Hygiene systemen kunnen 
worden gebruikt.

Weerstand tegen natte slijtage 
Ecophon gebruikt de Gardner-methode als beschreven in ASTM D 2486 en de 
SS 184164 norm voor de bepaling van de weerstand van een oppervlak tegen 
natte slijtage om de hoogst mogelijke wasweerstand te kunnen garanderen. Het 
Ecophon Hygiene Advance™-systeem bleek bij deze methode niet beschadigd 
te worden door natte slijtage.
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Alle systemen van de Ecophon Hygiene reeks zijn zodanig ontworpen 
dat de plafondpanelen voor onderhoud en plaatsing van installaties 
boven het akoestisch plafond gedemonteerd en weer gemonteerd 
kunnen worden. De plafondpanelen worden met behulp van klemmen 
vastgezet, zodat ze op hun plaats blijven tijdens hogedrukreiniging, 
maar toch gedemonteerd kunnen worden.

De minimale afhanghoogte onderkant plafond (a.o.p.) en de minimale hoogte 
voor demonteerbaarheid worden bij elk van de in deze brochure beschreven 
systemen aangegeven. Deze afmetingen worden ook wel aangegeven als Δ 
(a.o.p.) en δ (minimale hoogte voor demontage).

De minimale totale hoogte van het systeem wordt gemeten, terwijl de 
minimale hoogte voor demontage langs empirische weg beoordeeld wordt. 
Dit betekent in de praktijk dat de afmetingen enigszins kunnen afwijken 
afhankelijk van de vaardigheid en ervaring van de installateur.

Gemakkelijke toegang
tot het plenum als het nodig is

Verticale afmetingen 

Δ = Afhanghoogte onderkant plafond 
δ = Minimale hoogte voor demontage

De afhanghoogte onderkant plafond van het systeem (Δ, a.o.p.) is de afmeting 
vanaf de onderzijde van de basis van de constructie tot de onderzijde van 
het opgehangen akoestisch plafond. De minimale hoogte voor demontage 
(δ) is de vereiste hoogte voor het plaatsen en demonteren van afzonderlijke 
plafondpanelen, gemeten vanaf de onderzijde van het akoestisch plafond.
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Alle materialen ondervinden invloed van het omgevingsklimaat. Ecophon 
Hygiene is bestand tegen moeilijke klimaatfactoren in de binnenruimte, 
zoals vocht, warmte, microbiologische activiteit en agressieve 
omgevingen.

Fysische eigenschappen
De glaswol in de geluidsabsorbers van Ecophon is waterafstotend. Het 
materiaal neemt geen water op via capillaire werking of absorptie van vocht 
vanuit de omgevingslucht. Water dat eventueel door het oppervlak heen dringt, 
bijvoorbeeld tijdens hogedrukreiniging, droogt snel weer op door de open 
structuur van de glaswol. Het oppervlak van de akoestische panelen van het 
Ecophon Hygiene Advance™ systeem is volledig waterbestendig. Het Connect 
ophangsysteem is leverbaar in de corrosieklassen C1, C3 en C4 volgens ISO-
norm 12944-2.

Glaswol is een van de meest vochtbestendige bouwmaterialen. In combinatie 
met de duurzaamheid van het oppervlaktemateriaal betekent dit dat het 
systeem in een gebouw aangebracht kan worden voordat de verwarmings- en 
ventilatiesystemen geïnstalleerd zijn

Een lastig binnenklimaat
onze systemen zijn ertegen opgewassen

Vervorming van plafondtegels 
door absorptie van vocht

Glaswol is een van de materialen die het 
best tegen vocht bestand is. Hierdoor zijn 
plafondtegels van glaswol dimensionaal stabiel 
en blijven ze vlak, ook in omgevingen met een 
hoge of variërende luchtvochtigheid.

Luchtvochtigheid en temperatuur 
De relatieve luchtvochtigheid varieert afhankelijk van het seizoen, de 
temperatuur en de klimaatzone. Wanneer de luchtvochtigheid stijgt, zoals in 
cateringkeukens, overdekte zwembaden, doucheruimten of productieruimten 
van levensmiddelenbedrijven, kan de lucht verzadigd raken, waardoor zich 
condens afzet. Het is van groot belang dat de omstandigheden zorgvuldig 
worden beoordeeld, zodat in dergelijke omgevingen een geluidsabsorberend 
systeem van het juiste type geplaatst kan worden.  

Vochtigheidsproeven en microbiologische proeven 
De Ecophon Hygiene akoestische plafondsystemen worden getest conform 
de methoden en instructies in ISO 4611 en moeten bestand zijn tegen een 
permanente relatieve luchtvochtigheid van maximaal 95% bij 30 °C zonder 
door te buigen, te vervormen of te delamineren. Deze grenswaarden mogen 
kortdurend overschreden worden zonder dat de producten of hun werking 
daarvan schade ondervinden, bijvoorbeeld bij natte reiniging. Vanwege 
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Fotograaf: Elisabeth Ohlson Wallin

technische en fysieke beperkingen in de testmethoden geeft Ecophon geen 
hogere waarden op dan 95% RH bij 30°C. Kijk voor meer informatie op www.
ecophon.nl. Om het risico op corrosie, schimmels en/of veranderingen in het 
uiterlijk van het product te minimaliseren mag de relatieve luchtvochtigheid 
niet hoger worden dan 70-80% behalve wanneer dit van korte duur is. Het is 
in ieder geval onprettig te werken in omgevingen met een hogere relatieve 
luchtvochtigheid dan 70-80%. 

Het risico op schimmels en bacteriën is een belangrijke overweging voor 
omgevingen met een hoge relatieve luchtvochtigheid. De Ecophon producten 
vormen zelf geen natuurlijke voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Het 
risico op ontwikkeling van micro-organismen kan aanzienlijk verlaagd worden 
door de geluidsabsorbers schoon te houden en de noodzakelijke waarden van 
vochtigheid en temperatuur aan te houden.

De akoestische panelen van Ecophon zijn aan de Zweedse Universiteit voor 
Landbouwwetenschappen (SLU) getest op microbiologische groei conform 
ASTM-norm G 21-96. Deze norm deelt de onderzochte producten in in 6 
klassen (0-5). Alle geteste akoestische panelen van Ecophon vielen in klasse 0, 
wat betekent dat ze geen microbiologische groei ondervinden. In een test van 
TNO Voeding in Nederland conform de norm BS 3900 werd vastgesteld dat 
de Ecophon Hygiene akoestische panelen geen voedingsbodem voor micro-
organismen vormden.

In een andere TNO-test bleek dat de folie die voor Ecophon Hygiene 
Advance™ gebruikt wordt niet doordringbaar is voor water en stoom

Corrosieve omgevingen 
ISO-norm 12944-2 definieert en klasseert corrosieve omgevingen in vijf 
klassen (C1-C5) afhankelijk van de blootstelling aan corrosieve invloeden. 
Volgens deze norm is Ecophon Hygiene geschikt voor gebruik in omgevingen 
tot klasse C4, bijvoorbeeld in visfabrieken en afwasruimten evenals in 
chemische fabrieken en overdekte zwembaden.

Cleanroom classificatie 
In bepaalde omgevingen moet de hoeveelheid deeltjes in de lucht sterk 
beperkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld in de geneesmiddelen-, elektronica- en 
levensmiddelenindustrie en in bepaalde ziekenhuisomgevingen.

De internationale norm EN ISO 14644-1 wordt toegepast voor de 
classificatie van de zuiverheid van lucht. De farmaceutische industrie wordt 
gereguleerd door de normen van de Goede Fabricagemethoden (Good 
Manufacturing Practice, GMP). Onze akoestische panelen zijn conform deze 
classificaties getest.

Corrosie 
categorie

Kenmerkende voorbeelden van 
omgevingen 

Buiten Binnen

C1 - Verwarmde gebouwen 
met een schoon milieu, 
zoals kantoren, winkels, 
scholen, hotels.

C2 Milieus met een laag 
verontreinigingsniveau. 
Voornamelijk 
plattelandsgebieden.

Onverwarmde 
gebouwen waar zich 
condens kan vormen, 
zoals magazijnen, 
sporthallen.

C3 Stedelijke en industriële 
milieus, matige 
verontreiniging met 
zwaveldioxide. 
Kustgebieden met een 
laag zoutgehalte.

Productieruimten met een 
hoge luchtvochtigheid 
en enige 
luchtverontreiniging, bv. 
voedselverwerkende 
fabrieken, wasserijen, 
brouwerijen, 
zuivelbedrijven.

C4 Industrieterreinen en 
kustgebieden met een 
matig zoutgehalte.

Chemische fabrieken, 
zwembaden, 
scheepswerven aan 
de kust.

C5-I 
(industrieel)

Industrieterreinen met 
hoge vochtigheid en een 
agressief milieu.

Gebouwen of terreinen 
met vrijwel permanente 
condensvorming en een 
hoge verontreiniging.

C5-M 
(marine)

Gebieden aan en uit 
de kust met een hoog 
zoutgehalte.

Gebouwen of terreinen 
met vrijwel permanente 
condensvorming en een 
hoge verontreiniging.
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Een brand kan in een gebouw snel om zich heen grijpen, met 
verwoestende gevolgen. Daarom is het van het grootste belang dat de 
brandveiligheidsaspecten meegenomen worden in het ontwerp van een 
gebouw en de keuze van de bouwmaterialen.

Alle systemen in de Hygiene reeks van Ecophon hebben een hoge 
Euroklasse classificatie (A2-s1,d0).

De brandveiligheidseisen voor plafonds kunnen variëren afhankelijk van het 
type ruimte of gebouw waar het plafond geplaatst wordt. De gedetailleerde 
vereisten zijn te vinden in de nationale bouwverordeningen. Drie algemene 
vereisten worden echter als essentieel beschouwd voor plafonds in de eerste 
fasen van een brand.  

• Het plafond mag slechts in verwaarloosbare mate bijdragen aan de 
uitbreiding van de brand en aan de rookvorming. Dit wordt gerealiseerd door 
een plafond te plaatsen dat bestaat uit materialen en oppervlaktelagen die 
minimaal overeenkomen met Euroklasse B-s1,d0.

• Het plafond mag tijdens de eerste fase van de brand niet breken of instorten 
waardoor evacuatie en reddingsacties belemmerd zouden kunnen worden. 
Om aan deze eis te voldoen moet het plafond bestand zijn tegen een 
temperatuur van circa 300°C. De warmtestraling van een laag rookgas 
met een temperatuur van 300°C komt ongeveer overeen met wat een 
brandweerman met volledige uitrusting kan weerstaan. 

• Het plafond moet voorkomen dat brandbare materialen in de ruimte tussen 
het bouwkundige en verlaagde plafond ontbranden om een flashover te 
vertragen of te voorkomen. Aan deze eis, evenals de tweede, wordt voldaan 
met een plafondsysteem dat is geclassificeerd als klasse K1 10, K2 10 of als 
brandwerende bekleding conform NT Fire 003.

Classificatie van brandveiligheid – Euroklasse
Er is een test- en classificatiesysteem voor oppervlaktebekledingen en 
materialen op brand in Europa. Dit systeem heet Euroklasse.

Er zijn in totaal 39 klassen, verdeeld in 7 hoofdgroepen: A1, A2, B, C, 
D, E en F. Hierbij staat  A1 gelijk aan het beste en F staat gelijk aan niet 
geclassificeerde materialen. 

De meeste hoofdklassen omvatten ook een aanvullende classificatie met 
betrekking tot de rookonwikkeling en de aanwezigheid van brandende druppels 
en deeltjes.

• De klassen voor rookvorming zijn s1, s2 en s3, waarbij s1 gelijk staat aan de 
beste klasse. 

• De klassen voor brandende druppels en deeltjes zijn d0, d1 en d2, waarbij d0 
gelijk staat aan de beste klasse. 

Ecophon Hygiene is geclassificeerd als onbrandbaar 
Alle systemen van de Ecophon Hygiene reeks hebben de classificatie A2-s1,d0. 
Materialen en producten met een classificatie A1/A2-s1,d0 worden in veel 
landen als onbrandbaar beschouwd.

Brandveiligheid
een vanzelfsprekende voorwaarde 
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Een betere akoestiek en verlichting in de werkomgeving, met het accent 
op plezierig werken, efficiëntie en gezondheid: dat zijn de waarden 
in de werkomgeving met een positief effect op de binnenruimten waar 
mensen tijd doorbrengen, informeel met elkaar omgaan en werken. 
Ecophon produceert geluidsabsorberende systemen en producten 
waarbij deze doelstelling voorop staat. 

De Ecophon Hygiene systemen voldoen aan de eisen van milieukeurmerken en 
organisaties op het gebied van bouwtoezicht en volksgezondheid. Wij streven 
ernaar het bewijsmateriaal te leveren dat onze systemen gezond en veilig 
zijn zowel op het gebied van het binnenklimaat als het externe milieu. .

• De Zweedse Astma- en Allergie Associatie heeft Ecophon Hygiene 
onderzocht op stoffen die medeveroorzakers zouden kunnen zijn van 
allergische reacties en andere irritaties. Na deze onderzoeken werden alle 
Ecophon Hygiene systemen door de Zweedse Astma- en Allergie Associatie 
aanbevolen.

• Ecophon Hygiene is gecertificeerd en voldoet aan de hoogste eisen van 
het Binnenklimaat Keurmerk van het Deens Technologisch Instituut (DTI). 
DTI meet stoffen in bouwmaterialen die mogelijk allergeen of irriterend zijn 
en meet hoe lang het na plaatsing duurt voordat de hoeveelheid van deze 
stoffen tot een acceptabel niveau gedaald is. Bovendien wordt door middel 
van een subjectieve geurproef bepaald of er nog overblijvende geuren zijn ten 
gevolge van de emissies. 

• De systemen voldoen aan de emissievereisten van RTS, het meest 
vooraanstaande Finse informatiecentrum voor de bouwnijverheid. Producten 
met het label M1 (de beste emissieklasse) hebben de laagste emissiewaarden 
voor vele stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

• De Ecophon geluidsabsorbers worden regelmatig onderworpen aan 
inspectie door het Zweeds Test- en Onderzoeksinstituut (SP), waardoor de 
geluiddempende werking door het P-label gegarandeerd is. Dit neemt alle 
twijfel weg over al dan niet onvolledige of ”doe-het-zelf”-meetwaarden. 
Een geluidsabsorber met het P-label voldoet aan de eisen van het Zweedse 
Normeringsinstituut (SIS). 

• Alle Ecophon Hygiene systemen met een geverfd oppervlak zijn voorzien 
van het Nordic Swan Ecolabel en voldoen derhalve aan de eisen en criteria 
van het Scandinavische Milieukeurmerk (NMN) voor de levensduur van het 
totale product van grondstof tot recycling. De vereisten hebben onder meer 
betrekking op verontreiniging, schadelijke emissies, afvalverwerking en 
verbruik van energie en hulpbronnen.

Duurzame werking
vandaag en morgen

Het Akutex™ label garandeert dat een 
product met dit label een superieur 
oppervlak heeft. Onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten concentreren 
zich steeds op optische aspecten, 
akoestische eigenschappen, werkomgeving, 
architectonische trends en zorg voor het 
milieu. Dit zorgt ervoor dat Akutex steeds 
een stap verder is. 

Ecophon Hygiene voldoet aan de criteria 
van diverse keurmerkinstanties. Een aantal 
van deze zijn hierboven afgebeeld.

N
O
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Ecophon Hygiene bevat meer dan 
70% gerecycled huishoudelijk glas; het 
ophangsysteem is herbruikbaar en gemaakt 
van gerecycled staal.

• Glaswol bestaat bijna geheel uit glas. Ruim 70% van het basismateriaal 
van de Ecophon geluidsabsorbers is gemaakt van gerecyled 
huishoudglas en gerecylede glaswol. Het resterende percentage bestaat 
uit nieuw geproduceerd glas uit natuurlijke grondstoffen zoals zand en 
natriumbicarbonaat. Het ophangsysteem is grotendeels gemaakt van verzinkt 
staal, dat gedeeltelijk bestaat uit gerecyled staal, dat op zijn beurt ook weer 
herbruikbaar is.

• Als bewijs dat Ecophon voldoet aan de geldende EU-normen is Ecophon 
Hygiene voorzien van het CE-merk, dat de vergelijking tussen andere 
merken en typen geluidsabsorbers vergemakkelijkt. De CE-markering heeft 
betrekking op criteria zoals geluidsabsorptie, brandveiligheid en bepaalde 
emissies.

• De unieke, gepantenteerde koppeling van het Connect™ ophangsysteem 
zorgt voor een veilige onderlinge aansluiting van de profielen en eenvoudige 
demontage.
1. Korte clip

• Houdt het naaste paneel op de plaats.
• Zorgt voor een schokbestendiger koppelingssysteem.

2. Snelkoppeling
• Zorgt voor duidelijke, veilige montage.
• Maakt demontage zonder gereedschap mogelijk.
• Geeft een “klikgeluid”wanneer het profiel op zijn plaats is.
• Voorkomt dat het dwarsprofiel uit het hoofdprofiel schiet, zelfs wanneer slechts één zijde gemonteerd is.

3. Vorm van de clip
• Beschermt tegen schokken en vervorming.
• Zorgt voor een koppelingssysteem dat beter bestand is tegen schokken.
• Vereenvoudigt mechanische koppeling van de hoofd- en dwarsprofielen.

©
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Connect™ T-Dwarsprofiel

1. Korte clip 
2. Snelkoppeling 
3. Vorm van de clip
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

De drankenindustrie

© Skånemejerier

Gerammel van transportbanden, glasverpakkingen en andere harde 
verpakkingen produceren hoge, storende geluidsniveaus, die risico’s 
opleveren voor zowel gezondheid als veiligheid in de drankenindustrie. 
In de loop der jaren hebben zware eisen aan de reinigbaarheid 
gezorgd dat de voorkeur vanouds gegeven wordt aan harde 
verpakkingen. Maar het lawaai van deze verpakkingen kan bijna 
ondraaglijke vormen aannemen als er geen speciale maatregelen 
getroffen worden.

De akoestische oplossingen van Ecophon creëren een acceptabele 
geluidsomgeving voor alle medewerkers die hun werk snel moeten doen 
in een productieomgeving waar ze alert en geconcentreerd moeten 
blijven.

Bottel- en vullijnen en transportbanden behoren tot de lawaaiige mechanische 
processen in de drankenindustrie. In combinatie met kale harde oppervlakken 
en grote open ruimten zorgen dergelijke processen voor hoge geluidsniveaus 
en echo’s die de gehele ruimte bestrijken.

Een betere akoestische omgeving draagt bij aan het welzijn van de 
medewerkers en aan een betere communicatie, voorkomt onnodige 
gehoorbeschadigingen en verhoogt de veiligheid. Hierdoor wordt de efficiëntie 
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Fotograaf: Faraday Fotographic

Gebied PaginaHygiene SysteemSysteem eigenschappen

Advance A C4

Advance A C3

Advance Baffle C3

Advance Protection C3

Advance Wall C3

Foodtec A C3

Foodtec Baffle C3

Foodtec Protection C3

Foodtec Wall C3

Foodtec A C3

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, permanente hoge vochtigheidsgraad, roestvrij staal *

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, stootvast

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Betand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar, stootvast

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 
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Natte zones

Droge zones

van het werk verhoogd en daarmee ook de winst. Een 
belangrijke doelstelling is het elimineren van de noodzaak van 
gehoorbeschermers.

Vandaag de dag is het een misvatting dat harde 
oppervlakken per definitie eenvoudiger schoon te houden 
zijn dan andere oppervlakken. De systemen van de 

Ecophon Hygiene reeks omvatten akoestische plafonds en 
geluidsabsorbers met oppervlakken die bestand zijn tegen 
vet en vlekvorming en tevens eenvoudig te reinigen zijn. Dit 
betekent dat het niet langer nodig is af te doen aan het belang 
van een gezonde binnenakoestiek omwille van de hygiëne.

© Shutterstock Semen Lixodeev 

Fotograaf: Faraday Fotographic

* zuurbestendig  hoogwaardig austenitisch roestvrij staal
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Fotograaf: H.G.Esch Photography

De voedingsindustrie
De geluidsomgeving staat dikwijls bovenaan de lijst wanneer men 
werknemers vraagt van welke factoren in hun werkomgeving zij het 
meeste last hebben. De voedingsindustrie is daarop geen uitzondering. 
Integendeel: in deze branche werken vaak veel mensen samen in 
dezelfde ruimte en verspreidt hinderlijk geluid zich door de gehele ruimte. 
Machines blijven de hele werkdag continu draaien en de korte pauzes 
geven onvoldoende gelegenheid om bij te komen van de harde geluiden.

Voor dit probleem bestaan oplossingen. Ecophon Hygiene is een reeks 
van akoestische plafondsystemen en geluidsabsorbers die voldoen aan 
alle milieueisen in de voedingsindustrie.

Productielijnen voor het bereiden, vullen, verpakken, invriezen en 
conserveren van levensmiddelen produceren hoge geluidsniveaus in ruimten 
met harde oppervlakken die het geluid nog weerkaatsen en verspreiden. 
Om omstandigheden te creëren waarin men normaal met elkaar kan praten, 
moet een dergelijke ruimte voorzien zijn van voldoende geluidsabsorberend 
materiaal, voornamelijk in de vorm van een akoestisch plafond, soms aangevuld 
met akoestische baffles en wandabsorbers of een combinatie daarvan. 
Geluidsabsorptie verbetert de veiligheid doordat het roepen van waarschuwingen 
of veiligheidsinstructies beter hoorbaar wordt. Dit verkleint het risico dat 
personen gewond raken of dat kwetsbare apparatuur beschadigd wordt.

Een optimale akoestische omgeving is in de meeste ruimten de oplossing voor 
deze problemen: de veiligheid wordt verbeterd, de medewerkers voelen zich 
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Gebied PaginaHygiene Systeem Systeem eigenschappen

Advance A C4

Advance A C3

Advance Baffle C3

Advance Protection C3

Advance Wall C3

Foodtec A C3

Foodtec Baffle C3

Foodtec Protection C3

Foodtec Wall C3

Foodtec A C3

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, permanente hoge vochtigheidsgraad, roestvrij staal *

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, stootvast

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar, stootvast

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, wekelijks vochtig afnemen 
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Natte zones

Droge zones

Fotograaf: H.G.Esch Photography

beter en doen hun werk beter en de productiviteit gaat omhoog. 
Een relatief geringe investering in de verbetering van de 
akoestische omgeving verdient zich dubbel en dwars terug in de 
vorm van gezonder, efficiënter werkend personeel.

De Ecophon Hygiene akoestische systemen zorgen voor 
een aanzienlijke verbetering van de akoestische omgeving. 
Bovendien voldoen ze aan de hygiënische eisen en zijn ze 

bestand tegen reiniging met krachtige schoonmaakmiddelen 
en de agressieve desinfectiemiddelen die verplicht zijn gesteld 
ter voorkoming van bacteriën waarmee de producten besmet 
zouden kunnen worden. Sommige systemen zijn vuilafstotend, 
maar alle systemen beperken de groei van micro-organismen.

Fotograaf: Patrick Salaün

Fotograaf: Studio-e

* zuurbestendig hoogwaardig austenitisch roestvrij staal 
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

© IBL

De elektronica industrie
De productie van elektronica vraagt om geavanceerde technologie 
en een hoge mate van concentratie en alertheid bij de medewerkers. 
Een fundamentele eis hiervoor is een binnenmilieu met optimale 
eigenschappen qua akoestiek, verlichting en luchtkwaliteit. Uit 
onderzoeken is gebleken dat naarmate er hogere cognitieve eisen aan 
het werk gesteld worden, het risico op het maken van fouten in een 
rumoerige omgeving toeneemt. 

Ecophon Hygiene is een plafondsysteem met de hoogst mogelijke 
geluidsabsorptieklasse, dat voldoet aan de eisen van de elektronica 
industrie.

Stress, hoge bloeddruk, problemen met conversaties, vermoeidheid en een 
grotere foutkans zijn enkele van de gevolgen van een slechte akoestische 
omgeving. Werknemers hebben veel last van permanent gebrom op de 
achtergrond of van het storende gesis van pneumatische apparatuur, waardoor 
hun concentratie minder wordt en de productiviteit lager. Zeker gezien de 
grote nadruk die in de elektronica industrie ligt op processen en precisie, 
is de akoestiek van de werkruimte doorslaggevend voor de efficiëntie en 
winstgevendheid.  
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Ecophon Hygiene™

de natuurlijke keuze

Classificatie PaginaHygiene SysteemSysteem eigenschappen

-

Advance A C3

Protec A C3

Protec A C1

Labotec Ds C1*

Akoestische behandeling niet nodig, geringe menselijke aanwezigheid 

Chemicaliënbestendig, ingeseald paneel, dagelijkse vochtige reiniging 

Deeltjesafstotend, hoge luchtvochtigheid, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, wekelijks vochtig afnemen

-

34

50

52

54

ISO class 1-3

ISO class 3-9

ISO class 5-9

ISO class 5-9

ISO class 5-9

Fotograaf: Marcin Zeglinski

Een efficiënt akoestisch plafond vermindert al te hoge 
geluidsniveaus en beperkt de verspreiding van het geluid in 
het belang van alle werknemers.

De elektronica industrie moet in diverse contexten voldoen 
aan de eisen voor clean-room classificatie en moet ISO-norm 
14644-1 in acht nemen met betrekking tot de concentratie 
deeltjes in de lucht. Wanden, vloeren en plafonds hebben vaak 
harde oppervlakken zodat ze beter schoon te maken zijn, maar 
dat gaat rechtstreeks ten koste van een goede akoestische 
omgeving.

Met de plaatsing van een Ecophon Hygiene systeem in het 
plafond hoeven er geen concessies meer gedaan te worden 
op de akoestiek van de ruimte. Wanneer in een ruimte met 
een clean-room classificatie een akoestisch plafondsysteem 
kan worden geplaatst, is er binnen de Ecophon Hygiene 
reeks altijd een geschikt systeem met de optimale 
geluidsabsorptieklasse (klasse A).

© Shutterstock ellakay 

© Shutterstock Baloncici  

* uitsluitend verticale voegen
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Fotograaf: Mikael Kristenson

De farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie stelt eisen aan de productieomgevingen 
die tot de strengst mogelijke behoren. Fabrikanten moeten kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de overheidsvoorschriften, bijvoorbeeld 
met betrekking tot deeltjesuitstoot en hygiëne. Tegenwoordig bestaan 
er geluidsabsorbers die voldoen aan de geldende normen, zodat een 
rumoerige productieomgeving tot het verleden behoort.

De akoestische systemen van de Ecophon Hygiene reeks voldoen 
aan alle eisen van de farmaceutische industrie op het gebied van het 
binnenklimaat.

De traditionele harde oppervlakken in binnenruimten zijn niet meer nodig met 
een Ecophon Hygiene geluidsabsorberend akoestisch plafond, dat alle vereiste 
functionele eigenschappen heeft. De systemen voldoen aan de meest stringente 
eisen ten aanzien van emissies en de panelen belemmeren de groei van 
micro-organismen. De Ecophon Hygiene akoestische systemen voldoen aan 
de normen van de Goede Fabricagemethoden (Good Manufacturing Practice, 
GMP) in klasse A (de hoogste klasse).
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Type ruimte/classificatie PaginaHygiene SysteemSysteem eigenschappen

Advance A C3

Labotec Ds C1*

Protec A C3

Protec A C1

Labotec Ds C1*

Chemicaliënbestendig, ingeseald paneel, dagelijkse vochtige reiniging/desinfectie

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, desinfectie, hoge luchtvochtigheid, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

34

54

50

52

54

GMP klasse A tot D

GMP klasse A tot D

GMP klasse A tot D

Verpakking, opslag 

Laboratorium, controle

© Shutterstock Alexander Raths

Ecophon Hygiene Labotec™ is beschikbaar voor 
laboratoriumomgevingen. Dit systeem levert een gelijkmatig 
plafond op zonder horizontale voegen waarin zich deeltjes 
kunnen verzamelen.

Een optimale akoestiek van de werkruimte verbetert het 

werkplezier van de werknemers en daarmee ook de kwaliteit, 
de efficiëntie en het welzijn. Een gezonde akoestische 
omgeving is niet onmogelijk – het is een noodzaak.

* uitsluitend verticale voegen
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Keukens
In catering- en restaurantkeukens behoren de ruimten die gebruikt 
worden voor vaatwassen, schillen en voedselbereiding tot de 
rumoerigste akoestische omgevingen. Voor deze ruimten gelden tevens 
strenge hygiënische vereisten. Metalen hang- en sluitwerk, stenen vloeren 
en kale wanden en plafonds weerkaatsen het geluid. Dit leidt tot meer 
stress bij de werknemers, die ook hier in een hoog tempo hun werk 
doen. Gesprekken kunnen slechts moeilijk gevoerd worden, met als 
gevolg een groot risico op misverstanden en fouten.

De akoestische producten en systemen van Ecophon verbeteren de 
akoestische omgeving in catering- en restaurantkeukens zonder af te 
doen aan de eisen van reiniging.

Ecophon Hygiene verlaagt het geluidsniveau en beperkt de verspreiding van 
het geluid op werkplekken met veel geluidshinder en dreunende geluiden, 
waardoor de werkomgeving voor de werknemers aanzienlijk verbeterd wordt. 
Restaurant- en schoolkeukens bevinden zich vaak naast de eetruimte, waardoor 
de eters hinderlijke geluiden uit de keuken kunnen ondervinden. Door de 
plaatsing van effectieve geluidsabsorbers wordt de verspreiding van het geluid 
aanzienlijk beperkt.
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Gebied PaginaHygiene Systeem Systeem eigenschappen

Advance A C3

Advance Protection C3

Advance Wall C3

Foodtec A C3

Foodtec Protection C3

Foodtec Wall C3

Advance A C4

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, stootvast

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar, stootvast

Bestand tegen vlekvorming, hogedrukreiniging 2 x per jaar 

Bestand tegen vuil, vet en chemicaliën, dagelijkse hogedrukreiniging, permanente hoge vochtigheidsgraad, roestvrij staal *

34

38

40

42

46

48

32

Braden en koken

Braden en koken

Braden en koken

Bereiding, opslag, verdeling

Bereiding, opslag, verdeling

Bereiding, opslag, verdeling

Afwasruimten

Fotograaf: Åke E:son Lindman

De Ecophon Hygiene reeks omvat akoestische systemen 
voor plafonds en wanden in diverse keukenomgevingen waar 
producten en systemen bestand moeten zijn tegen vet en 
schoonmaakmiddelen en vochtige en corrosieve omgevingen. 
Zowel de ophangsystemen als de plafondpanelen voldoen 
aan deze eisen; er kan gekozen worden uit diverse systemen, 
afhankelijk van hoe agressief de omgeving is of welke 
reinigingsmethoden verplicht gesteld zijn.

Het gelijkmatige, slijtagebestendige oppervlak is eenvoudig 
schoon te maken. Als de lucht een hoog vetgehalte heeft, 
raden wij aan Ecophon Hygiene Advance™ te plaatsen. Voor 
afwasruimten met een hoge luchtvochtigheid hebben wij 
akoestische plafonds met ophangsystemen van corrosieklasse C4.

© IBL

* zuurbestendig hoogwaardig austenitisch roestvrij staal 
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Fotograaf: Patrick Salaün

De gezondheidszorg
In ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg 
is een goed geplande akoestische omgeving van bijzonder groot 
belang, omdat deze het welzijn van de werknemers verbetert. Ook 
leidt het tot minder stress en een betere slaap voor de patiënten. Een 
optimale akoestische omgeving verbetert de integriteit en de veiligheid. 
Uit onderzoek blijkt dat gezondheidszorg effectiever is wanneer de 
patiënten zich veiliger en prettiger voelen; dit kan op zijn beurt de 
kosten van de gezondheidszorg verlagen.

De systemen van de Ecophon Hygiene reeks voldoen aan de 
hygiënische eisen voor alle relevante typen ruimten.

Om stress bij patiënten tegen te gaan is het van levensbelang dat zij zich 
in het ziekenhuis rustig en veilig kunnen voelen. Een optimale akoestische 
omgeving leidt tot sneller herstel, betere slaap, lagere bloeddruk en minder 
heropnames. Ook de staf voelt zich beter en kan zich beter op het werk 
concentreren, met positieve effecten voor zowel de kwaliteit van de zorg als 
economische factoren.

Helaas zijn de geluidsniveaus in ziekenhuizen en andere zorginstellingen 
in de loop der jaren steeds hoger geworden. Moderne technische apparatuur 
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Type ruimte PaginaHygiene SysteemSysteem eigenschappen

Protec A C3

Labotec Ds C1**

Meditec A/E C1

Meditec A/E C1

Meditec A/E C1

Advance A C3

Meditec A/E C1

Protec A C3

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen, ISO-klasse 5*

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen, ISO-klasse 5*

Desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Vuil- en chemicaliënbestendig, dagelijkse vochtige reiniging/desinfectie, ISO-klasse 3*

Desinfectie, wekelijks vochtig afnemen

Deeltjesafstotend, desinfectie, wekelijks vochtig afnemen, ISO-klasse 5*

50

54

60, 62

60, 62

60, 62

34

60,62

50

Operatiekamer 

Laboratorium

Behandelruimte 

Patiëntenkamer

Gang

Hygiënische ruimte (sterilisatie)

Uitslaapkamer

Intensive care

Fotograaf: Patrick Salaün

De gezondheidszorg
en mensen die continu in de weer zijn zorgen voor 
storende geluiden, die nog verergerd worden door de 
geluidsreflecterende harde oppervlaktematerialen die om 
hygiënische redenen meestal toegepast worden. 

Ecophon Hygiene vervult alle vereiste functies en de 
oppervlakken van het systeem kunnen gereinigd worden met 

de meeste courante schoonmaak- en desinfectiemiddelen. 
Ook vormen de gebruikte materialen geen voedingsbodem 
voor bacteriën. Ongeacht het type ruimte en activiteit levert 
Ecophon systemen die voldoen aan strenge eisen op zowel 
hygiënisch als akoestisch gebied

Fotograaf: Patrick Salaün

Fotograaf: Patrick Salaün

* volgens ISO 14644-1 ** uitsluitend verticale voegen
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Fotograaf: Åke E-son Lindman

Vrije tijd
In overdekte zwemaccomodaties heersen bijna altijd hoge 
geluidsniveaus vanwege het levendige karakter van de activiteiten in en 
rond de zwembaden, die uitnodigen tot geroep en gelach. Het geluid 
weerkaatst tussen de harde oppervlakken van plafonds, wanden en 
vloeren en verspreidt zich over de wateroppervlakken.

De akoestische producten en systemen van Ecophon verminderen het 
risico op gehoorbeschadiging bij werknemers, verbeteren de veiligheid 
en vergemakkelijken de communicatie binnen het zwembad. De 
Ecophon Hygiene reeks omvat systemen die bestand zijn tegen vochtige 
omgevingen.

In bepaalde overdekte zwembaden zouden de werknemers waarschijnlijk 
baat hebben bij gehoorbeschermers om gehoorbeschadiging en oorsuizingen te 
voorkomen. Geluidsabsorbers van de hoogste geluidsabsorptieklasse verlagen 
het geluidsniveau en beperken de verspreiding van het geluid. Hierdoor zijn 
hulproepen beter te horen en te lokaliseren. 

Een akoestisch plafond van wand tot wand, wellicht aangevuld met 
Ecophon wandpanelen, verkleint het risico op gehoorbeschadiging, creëert een 
harmonieuze werkomgeving en vergemakkelijkt de communicatie, waardoor 
ook de veiligheid verbeterd wordt.
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Gebied PaginaHygiene SysteemSysteem eigenschappen

Performance A C4

Performance A C3**

Advance A C3

Performance A C3**

Zeer corrosieve omgeving, permanente hoge luchtvochtigheid, roestvrij staal*

Corrosieve omgeving, constante hoge vochtigheid

Wekelijks vochtig afnemen, constante hoge luchtvochtigheid

Wekelijks vochtig afnemen, constante hoge luchtvochtigheid

56

58

34

58

Waterpark/ Zwembadhal

Waterpark/ Zwembadhal

Douche

Douche

© Shutterstock Yegorius 

Geluidsabsorbers kunnen ook bijdragen aan een 
lager geluidsniveau en een rustiger omgeving in 
gemeenschappelijke doucheruimten die door veel mensen 
tegelijkertijd gebruikt worden.

In veel overdekte zwembaden en gemeenschappelijke 
doucheruimten heerst een corrosieve omgeving, zodat 
de keuze voor de juiste oplossing cruciaal is voor een zo 

lang mogelijke levensduur van het materiaal. In bepaalde 
overdekte zwembaden moeten de bouwmaterialen 
voldoen aan corrosieklasse C4. De Ecophon Hygiene 
systemen zijn speciaal ontworpen voor overdekte zwembaden 
met een hoge luchtvochtigheid of waar de oppervlakken vaak 
blootgesteld worden aan spatwater.

* zuurbestendig hoogwaardig austenitisch roestvrij staal 
** onder gunstige, geconditioneerde omstandigheden

Performance A C1Wekelijks vochtig afnemen 60Toiletten
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De Ecophon Hygiene systemen 
bestaan uit diverse combinaties van 
geluidsabsorbers met een kern van 
glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie bestaat uit een tegen 
corrosie behandeld ophangsysteem en 
speciaal ontwikkelde accessoires. 

De systemen zijn ontwikkeld om 
bestand te zijn tegen schadelijke factoren 
in omgevingen waarvan bekend is dat ze 
nadelige effecten hebben op de werking 
en levensduur van een plafond

Ecophon Hygiene Advance™

Ecophon Hygiene Performance™

Ecophon Hygiene Foodtec™

Ecophon Hygiene Meditec™

Ecophon Hygiene Protec™ Ecophon Hygiene Labotec™

Connect™ T24 Hoofdprofiel C3 Connect™ T24 Hoofdprofiel C1Connect™ T24 Hoofdprofiel C4

6 geluidsabsorberende panelen
die voldoen aan tal van zware eisen; dit wordt bereikt met een diversiteit aan oppervlakken, kantafwerkingen en bevestigingsmaterialen.

3 verschillende ophangsystemen, 
die voldoen aan de eisen, afhankelijk van het type van de corrosieve omgeving waarin ze hun werk moeten doen.

22 verschillende accessoires, 
die zorgen voor de integriteit van het systeem in termen van installatiegemak, reinigbaarheid en corrosieklasse.

Connect™ Verstelbare hanger C3 Connect™ Hygiene clip 20 Connect™ Wandbevestiging C3 Connect™ Ankerschroef C4

Ecophon Hygiene™
ontwerp van het systeem

Ecophon Hygiene paneel

Connect  
ophangsysteem

Connect accessories
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maakt het verschil

Fotografie: Faraday Fotographic

Hygiene systemen

Hygiene Advance A C4

Hygiene Advance A C3

Hygiene Advance Baffle C3

Hygiene Advance Protection C3

Hygiene Advance Wall C3

Hygiene Foodtec A C3

Hygiene Foodtec Baffle C3

Hygiene Foodtec Protection C3

Hygiene Foodtec Wall C3

Hygiene Protec A C3

Hygiene Protec A C1

Hygiene Labotec Ds C1

Hygiene Performance A C4

Hygiene Performance A C3

Hygiene Performance A C1

Hygiene Meditec A C1

Hygiene Meditec E C1

Hygiene Lavanda T5 C3 (geïntegreerd lichtarmatuur voor plafondsystemen)

Page
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Advance A 
panelen omsloten door een gladde folie die waterbestendig 
en vuilafstotend is. Dit folie voorkomt dat er deeltjes aan 
het oppervlak hechten of daarin doordringen. De kern van 
de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie is een zichtbaar T24 C4 systeem vervaardigd 
uit zuurbestendig, austenitisch hoogwaardig roestvrij staal. 
Dit voorkomt de vorming van stresscorrosie wat zich op 
gewoon roesvrij staal wel kan ontwikkelen. Het totale gewicht 
van het systeem is 3-4 kg/m2. De panelen worden aan de 
draagconstructie bevestigd met Connect Hygiene Clips 
om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en de 
aansluiting te optimaliseren. Om toegang tot het plenum te 
verkrijgen wordt een speciale Connect Democlip gebruikt in 
combinatie met een Ecophon Hygiene Advance A paneel van 
20 mm dikte. 

Ecophon Hygiene Advance A C4 is een technisch 
plafondsysteem waarbij geringe esthetische verschillen kunnen 
voorkomen. Deze doen geen afbreuk aan de functionaliteit.

Ecophon Hygiene Advance A C4 is een uniek 
geluidsabsorberend plafondsysteem voor gebruik in 
omgevingen waar hoge eisen worden gesteld. Zowel de 
panelen als het ophangsysteem van zuurbestendig roestvrij 
staal, is bestand tegen dagelijkse vochtige reiniging met 
krachtige reinigings- en desinfectiemiddelen.

Voorbeelden van toepassingen: zones met constante hoge 
luchtvochtigheid en risico op corrosie; spoelkeukens en 
visindustrie

Ecophon hygiEnE AdvAncE™ A c4

hygiene Advance A paneel hygiene Advance A c4 doorsnede 
met connect hygiene clip 20

hygiene Advance A c4 systeem hygiene Advance A c4 met  
connect demo clip 20 c4

  400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 20/4020/40

Inst. Schema M246M246

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M246, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M246 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 (40) 
de Advance panelen op hun plaats houden. Connect democlip 20 C4 wordt 
gebruikt indien toegang tot het plenum nodig is. Snijvlakken worden gesealed 
met Connect Hygiene Advance Tape of behandeld met Connect kantverf. 
Gebruik Hygiene Advance technische panelen als er openingen in het paneel 
moeten worden gemaakt. De doorvoeren moeten worden afgewerkt met een 
geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 (40) om efficiënte reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Connect Democlips 20 C4 zijn verkrijgbaar om toegang tot het 
plenum te vereenvoudigen.

REINIGING: Het systeem Hygiene Advance A C4 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd, handmatig vochtig of met stoom worden schoongemaakt 
of onder hoge druk worden gereinigd. Watertemperatuur max. 70°C. Bestand 
tegen gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 141, benadert NCS-kleurmonster 
S 1000-N, lichtreflectie 73%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Advance A C4 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C4 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Schone ruimte classificatie, ISO klasse 4 overeenkomstig 
ISO 14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: De gegevens voor de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Belasting, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificatie met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Advance A C4, 20 mm dik, 200 mm a.o.p..
Ecophon Hygiene Advance A C4, 40 mm dik, 200 mm a.o.p.

—

De kern van glaswol van de Hygiene Advance plafondpanelen is getest en 
geclassificeerd als niet brandbaar volgens EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse

Hygiene Advance A C4

αw

.....  

200
B

0,80

20
200
A

0,90

40
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4

12

2

9

11

10

8

6

15
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14
16

Connect 
Bevestigingsplaatje C4

Ecophon Hygiene 
Advance A

Connect T24 Dwarsprofiel 
C4, L=1200, bevestigd h.o.h. 
600 mm

Connect Verstelbare 
hanger C4, bevestigd 
h.o.h. 1200 mm (max 
600 mm afstand tot 
wand)

Connect Hygiene 
clip 20 

Connect Hygiene 
clip 40

Connect U-profiel C4, 
bevestigd h.o.h. 300 mm

Connect Demo clip 20 C4 (waar 
toegang is vereist)

H
Y

G
IE

N
E

instAllAtiEschEmA (m246) voor Ecophon hygiEnE AdvAncE A c4

overzicht van clips snijden van connect hygiene clip 
20 bij inspectiepaneel

mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C4, L=600

Min. hoogte voor demontage: 150 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 40 

40 
160 
160

Connect Ankerschroef 
C4

Connect T24 Hoofdprofiel C4, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect 
Installatieschroef C4

Ecophon Hygiene 
Advance technisch 
paneel (dikte 20 mm)

M246
Ecophon Hygiene Advance A

Connect T24 Hoofdprofiel C4, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C4, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C4, L=600

Connect Verstelbare hanger C4, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max 600 mm afstand tot wand)

Connect Hygiene clip 20 

Connect Hygiene clip 40

Connect U-profiel C4, bevestigd h.o.h. 300 mm

Connect Demo clip 20 C4 (waar toegang is vereist)

Connect Bevestigingsplaatje C4

Connect Ankerschroef C4

Connect Installatieschroef C4

Ecophon Hygiene Advance technisch paneel (dikte 20 mm)

Afdichtingsmiddel (niet door Ecophon geleverd)

Ecophon Hygiene Advance A 20 mm (waar toegang is vereist)

Connect Hygiene Advance Tape

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

11/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

0,7/m²

3,4/lm U-profiel C4

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

7/m²

7/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

0,7/m²

3,4/lm U-profiel C4

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)

Afdichtingsmiddel (niet 
door Ecophon geleverd)

Ecophon Hygiene Advance A 20 mm 
(waar toegang is vereist)

Connect Hygiene Advance 
Tape
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Advance A 
panelen omsloten door een gladde folie die waterbestendig 
en vuilafstotend is. Dit folie voorkomt dat er deeltjes aan 
het oppervlak hechten of daarin doordringen. De kern van 
de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie is een zichtbaar T24 systeem van gelakt 
gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C3. Het totale gewicht 
van het systeem is 3-4 kg/m2. De panelen moeten aan de 
draagconstructie worden bevestigd met Connect Hygiene 
Clips om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en 
de aansluiting te optimaliseren.  

Ecophon Hygiene Advance A C3 is een 
geluidsabsorberend plafondsysteem voor gebruik in 
omgevingen die onderhevig zijn aan sterke vervuiling waar 
frequente reiniging nodig is. Het systeem is ook uitermate 
geschikt in hygiënische omgevingen met hoge eisen op het 
gebied van uitstoot van deeltjes.  

Voorbeelden van toepassingen: gebieden waar veel vet 
en spetters worden verspreid van vlees- en fruitsappen en 
andere vloeibare stoffen.

Ecophon hygiEnE AdvAncE™ A c3

hygiene Advance A paneel hygiene Advance A c3 doorsnede 
met connect hygiene clip 20

hygiene Advance A c3 doorsnede 
met connect hygiene clip 40

hygiene Advance A c3 systeem

  400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Size, mm

T24 ••

Thickness 20/4020/40

Inst. diagr. M252M252

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M252, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M252 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 (40) 
de Advance panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C3 wordt 
gebruikt voor eenvoudige toegang tot het plenum. Snijkanten worden gesealed 
met Connect Hygiene Advance tape. De doorvoeren moeten worden afgewerkt 
met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 (40) om efficiënte reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een eenvoudig te openen, afgedicht Connect Inspectieluik 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het systeem Hygiene Advance A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd, handmatig nat of met stoom en onder hoge druk worden 
gereinigd. Watertemperatuur max. 70°C.
Bestand tegen gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 141, benadert NCS-kleurmonster 
S 1000-N, lichtreflectie 73%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Advance A C3 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Schone ruimte classificatie, ISO klasse 3 overeenkomstig 
ISO 14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: De gegevens voor de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Belasting, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificatie met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Advance A C3, 20 mm dik, 200 mm a.o.p.
Ecophon Hygiene Advance A C3, 40 mm dik, 200 mm a.o.p.

—

De kern van glaswol van de Hygiene Advance plafondpanelen is getest en 
geclassificeerd als niet brandbaar volgens EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

Hygiene Advance A C3

αw 0,90

200
B

0,80

4020

.....  
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Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 
20 mm dikte)

Ecophon Hygiene 
Advance A

Connect T24 Dwarsprofiel C3, 
L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max 600 mm afstand tot wand)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik 
C3

Connect Hygiene 
clip 20

Connect Hygiene 
clip 40
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Y
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instAllAtiEschEmA (m252) voor Ecophon hygiEnE AdvAncE A c3

overzicht van clips tapen van kanten met connect 
tape hygiene Advance 2800

mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C3, L=600

Min. hoogte voor demontage 20 mm: 150 mm
Min. hoogte voor demontage 40 mm: 170 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 40 

40 
160 
160 

Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm 
(voor 40 mm dikte)

Connect T24 Hoofdprofiel C3, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect Hygiene Advance 
Tape

Afdichtingsmiddel (niet door 
Ecophon geleverd)

M252
Ecophon Hygiene Advance A

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max 600 mm afstand tot wand)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik C3

Connect Hygiene clip 20

Connect Hygiene clip 40

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 20 mm dikte)

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 40 mm dikte)

Connect Hygiene Advance Tape

Afdichtingsmiddel (niet door Ecophon geleverd)

Hygiene Advance technisch paneel

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

7/m²

7/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)

Hygiene Advance technisch 
paneel
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Advance Baffles 
omsloten door een gladde folie die waterbestendig en 
vuilafstotend is. Dit folie voorkomt dat er deeltjes aan het 
oppervlak hechten of daarin doordringen. De kern van de 
panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie is een zichtbaar T24 systeem van gelakt 
gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C3. Het totale gewicht 
van het systeem is 3-4 kg/m2. 

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 is een open systeem 
met verticale baffles voor toepassing in omgevingen die 
onderhevig zijn aan sterke vervuiling waar frequente 
reiniging nodig is. Dit systeem wordt voornamelijk toegepast 
in ruimten waar het niet mogelijk is om een wand-tot-
wand plafond te plaatsen door de aanwezigheid van 
sprinklersystemen, installaties of dakramen.

Voorbeelden van toepassingen: omgevingen waar veel 
vet en spetters worden verspreid van vlees- en fruitsappen en 
andere vloeibare stoffen

Ecophon hygiEnE AdvAncE™ BAfflE c3

hygiene Advance Baffle hygiene Advance Baffle c3 in rijen hygiene Advance Baffle c3 in 
geruit patroon

hygiene Advance Baffle c3 met 
connect Baffle clip

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

T24 •

Dikte 40

Inst. Schema M259/M260

INSTALLATIESCHEMA: Montage volgens installatieschema M259 (rijen) 
of M260 (geruit patroon). Snijkanten moeten worden gesealed met Connect 
Hygiene Advance Tape.

TOEGANKELIJKHEID: De baffles kunnen worden gedemonteerd.

REINIGING: Het systeem Hygiene Advance Baffles C3 mag dagelijks 
worden afgestoft, gestofzuigd, handmatig nat of met stoom en onder hoge druk 
worden gereinigd. Watertemperatuur max. 70°C.
Bestand tegen gewone desinfecterende chemicaliën. De Baffles kunnen ter 
plaatse worden gereinigd of gedemonteerd worden voor reiniging.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 141, benadert NCS-kleurmonster 
S 1000-N, lichtreflectie 73%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Advance Baffle C3 is 
getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 
95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 
4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Schone ruimte classificatie, ISO klasse 4 overeenkomstig 
ISO 14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp  Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

αp  Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

kg
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: De gegevens voor de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Belasting. 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificatie met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 in rijen, c 600 mm, 
met ~1,4 baffles per m² plafond

—

De kern van glaswol van de Hygiene Advance Baffles is getest en 
geclassificeerd als niet brandbaar volgens EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

Product
absorptie klasse D

0,55

Hygiene Advance Baffle

αw

C
0,60

In rijenGeruit patroon

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 Frequentie, Hz

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 in geruit patroon,  
met ~1,3 baffles per m² plafond

—
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instAllAtiEschEmA (m259) voor Ecophon 
hygiEnE AdvAncE BAfflE c3 (in rijEn)

instAllAtiEschEmA (m260) voor Ecophon 
hygiEnE AdvAncE BAfflE c3 (in gEruit pAtroon)

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, 
bevestigd h.o.h. 1250 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1250, c1300

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd 
h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600, 
bevestigd h.o.h. 1800 mm

Connect Hanger clip

Connect Verstelbare hanger C3

H
Y
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N
E

installatie in rijen installatie in geruit patroon detail van bevestiging mechanische eigenschappen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

600x600 0 160 

M259
Ecophon Hygiene Advance Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600, bevestigd h.o.h. 1800 mm

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Connect Baffle clip C3

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs) 1200x600

1,4/m²

1,7/m²

0,6m/m²

1,4/m²

1,4/m²

2,8/m²

M260
Ecophon Hygiene Advance Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1250 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1250, c1300

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Connect Baffle clip C3

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs) 1200x600

1,3/m²

0,8m/m²

0,8m/m²

0,7/m²

0,7/m²

2,5/m²

Connect Baffle clip C3

Connect Baffle clip C3
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Advance Wall 
Panel, omsloten door een gladde folie die waterbestendig 
en vuilafstotend is. Dit folie voorkomt dat er deeltjes aan 
het oppervlak hechten of daarin doordringen. De kern van 
de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. Het 
paneel wordt beschermd tegen mechanische belasting door het 
Connect Beschermingsraster van gecoat staal met vierkante 
mazen, corrosieklasse C3.  Het paneel wordt 14 mm vanaf de 
wand gepositioneerd om luchtcirculatie mogelijk te maken. 
Het totale gewicht van het systeem is 6 kg/stuk.

Ecophon Hygiene Advance Protection C3 is een 
geluidsabsorberend wandsysteem voor gebruik in 
omgevingen die onderhevig zijn aan sterke vervuiling en 
waar frequente reiniging nodig is. Het systeem is geschikt 
voor wanden in ruimten waar risico is op mechanische 
impact. Ecophon Hygiene Advance Protection C3 kan ook 
horizontaal worden geïnstalleerd als plafondsysteem.  

Voorbeelden van toepassingen: ruimten waar veel vet 
en spetters worden verspreid van vlees- en fruitsappen en 
andere vloeibare stoffen.

Ecophon hygiEnE AdvAncE™ protEction c3

hygiene Advance Wall connect Beschermingsraster c3 hygiene Advance protection c3 
systeem

detail van hygiene Advance 
protection c3

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

product specifieke montage •

Dikte 40

Inst. Schema M267

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M267.

TOEGANKELIJKHEID: Het Hygiene Advance Protection C3 systeem kan 
worden gedemonteerd.

REINIGING: Het systeem Hygiene Advance A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd, handmatig nat of met stoom en onder hoge druk worden 
gereinigd. Watertemperatuur max. 70°C.
Bestand tegen gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 141, benadert NCS-kleurmonster 
S 1000-N, lichtreflectie 73%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Advance Protection C3 
is getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot 
max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren 
(ISO 4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid 
dan hierboven aangegeven, toegestaan. Het beschermingsraster en de 
wandbeugel voldoen aan de eisen van corrosieklasse C3 conform EN ISO 
12944-2.  Voor microbiologische weerstand zie Technische eigenschappen, 
Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Schone ruimte classificatie, ISO klasse 4 overeenkomstig 
ISO 14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: De gegevens voor de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Belasting. 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificatie met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afstand wand tot oppervlak paneel

Ecophon Hygiene Advance Protection C3, 54 mm a.o.p. 
(verwijst naar het oppervlak van het paneel)

—

De kern van glaswol van de Hygiene Advance plafondpanelen is getest en 
geclassificeerd als niet brandbaar volgens EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
54
B

αw 0,85

Hygiene Advance Protection C3



39

© Ecophon Group

2

1

3

Ecophon Hygiene 
Advance Wall

Wandschroef, C3 geclassificeerd 
(niet door Ecophon geleverd)
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instAllAtiEschEmA (m267) voor Ecophon hygiEnE AdvAncE protEction c3

Wandbevestigingsbeugel installatie met c3 klasse schroef Afstand wand tot oppervlak

Min. totaalafstand tot oppervlak: 65 mm

Connect Beschermingsraster 
C3, incl. bevestigingsbeugels

M267
Ecophon Hygiene Advance Wall

Connect Beschermingsraster C3, incl. bevestigingsbeugels

Wandschroef, C3 geclassificeerd (niet door Ecophon geleverd)

1200x600

1,4/m²

1/paneel

4/beschermings-

raster

AfmEting in 
mmmAtEriAAlspEcificAtiE 

(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Advance Wall 
paneel, omsloten door een gladde folie die waterbestendig 
en vuilafstotend is. Dit folie voorkomt dat er deeltjes aan 
het oppervlak hechten of daarin doordringen. De kern van 
de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. 
Het Connect wandbevestigingmateriaal is gemaakt uit 
roestvrij staaldraad met corrosieklasse C3. Het paneel wordt 
gepositioneerd met een ruimte van 40 mm vanaf de wand om 
luchtcirulatie en reiniging mogelijk te maken. Het gewicht 
van het systeem is ongeveer 3 kg/stuk.

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 is een 
geluidsabsorberend wandsysteem voor gebruik in 
omgevingen die onderhevig zijn aan sterke vervuiling en 
waar frequente reiniging nodig is. Het systeem is geschikt 
voor wanden in ruimten waar geen risico is op mechanische 
belasting.

Voorbeelden van toepassingen: omgevingen waar veel 
vet en spetters worden verspreid van vlees- en fruitsappen en 
andere vloeibare stoffen. 

Ecophon hygiEnE AdvAncE™ WAll c3

hygiene Advance Wall connect Wandbevestiging c3 hygiene Advance Wall c3 
systeem

detail van hygiene Advance 
Wall c3

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

Schroef •

Dikte 40

Inst. Schema M258

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M258.

TOEGANKELIJKHEID: Het Hygiene Advance Wall C3 systeem kan worden 
gedemonteerd.

REINIGING: Het Hygiene Advance Wall C3 systeem mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd, handmatig nat of met stoom en onder hoge druk worden 
gereinigd. Watertemperatuur max. 70°C.
Bestand tegen gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 141, benadert NCS-kleurmonster 
S 1000-N, lichtreflectie 73%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Advance Wall C3 
is getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot 
max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren 
(ISO 4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan 
hierboven aangegeven, toegestaan. Het wandbevestigingssysteem en 
accessoires voldoen aan de eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 
12944-2. Voor microbiologische weerstand zie Technische eigenschappen, 
Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Schone ruimte classificatie, ISO klasse 4 overeenkomstig 
ISO 14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN: De gegevens voor de veranderlijke 
belasting en de eisen voor het draagvermogen staan vermeld bij de 
installatieschema’s. Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Belasting. 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificatie met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afstand wand tot oppervlak paneel

Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 mm a.o.p. 
(verwijst naar het oppervlak van het paneel)

—

De kern van glaswol van de Hygiene Advance plafondpanelen is getest en 
geclassificeerd als niet brandbaar volgens EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse

Hygiene Advance Wall C3

αw

80
B

0,85
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Ecophon Hygiene 
Advance Wall
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instAllAtiEschEmA (m258) voor Ecophon hygiEnE AdvAncE WAll c3

horizontale installatie van Advance 
Wall c3

Afstand wand tot oppervlak

Min. totaalafstand tot oppervlak: 90 mm

Connect Wandbevestiging C3, 
verticale installatie

M258
Ecophon Hygiene Advance Wall

Connect Wandbevestiging C3, verticale installatie

Connect Wandbevestiging C3, horizontale installatie

Wandschroef, A2 materiaal (niet door Ecophon geleverd)

1200x600

1,4/m²

2/paneel

4/paneel

2/wandbevestiging

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)

installatie met wandschroef in A2 
materiaal

Wandschroef, A2 materiaal 
(niet door Ecophon geleverd)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Foodtec A 
panelen waarvan de zichtzijde is voorzien van het geverfd 
Akutex HS oppervlak dat bestand is tegen vlekvorming. De 
achterzijde en kanten zijn geverfd. Het paneel is ontworpen 
om regelmatig gedemonteerd en gereinigd te worden. De kern 
van de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. 
De draagconstructie is een zichtbaar T24 systeem van gelakt 
gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C3. Het totale gewicht 
van het systeem is 3-4 kg/m2. De panelen moeten aan de 
draagconstructie worden bevestigd met Connect Hygiene 
Clips om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en 
de aansluiting te optimaliseren.  

Ecophon Hygiene Foodtec A C3 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor gebruik in omgevingen waar risico 
is op vervuiling en waar frequente reiniging nodig is. 
Het systeem wordt aanbevolen in ruimten waar de 
luchtvochtigheid tijdelijk hoog kan zijn. 

Voorbeelden van toepassingen: de voedings- en 
drankenindustrie, restaurants en cateringkeukens.

Ecophon hygiEnE FoodtEc™ A c3

hygiene Foodtec A paneel hygiene Foodtec A c3 doorsnede 
met connect hygiene clip 20

hygiene Foodtec A c3 systeem connect tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 20/4020/40

Inst. Schema M249M249

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M249, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M249 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C3 wordt gebruikt  indien 
toegang tot het plenum nodig is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 (40) om efficiënte reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een eenvoudig te openen, afgedicht Connect Inspectieluik 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het systeem Hygiene Foodtec A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd, wekelijks vochtig worden afenomen aan alle zijden 
en tweemaal per jaar met stoom of onder hoge druk worden gereinigd. 
Watertemperatuur max. 35°C. Bestand tegen gewone desinfecterende 
chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster 
S 0500-N, lichtreflectie 84%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Foodtec A C3 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Foodtec A C3, 20 mm dik, 200 mm a.o.p.
Ecophon Hygiene Foodtec A C3, 40 mm dik, 200 mm a.o.p.

—

De kern van glaswol van de Hygiene Foodtec A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het Hygiene 
Foodtec A systeem is geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. 
Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

Hygiene Foodtec A C3

αw 0,95

200
A

0,90

4020

.....  

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 
20 mm dikte) Ecophon Hygiene 

Foodtec A

Connect T24 Dwarsprofiel C3, 
L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik 
C3

Connect Hygiene 
clip 20

Connect Hygiene clip 40
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Y
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E

instAllAtiEschEmA (m249) voor Ecophon hygiEnE FoodtEc A c3 

overzicht van clips clips om de panelen te  
positioneren

mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C3, L=600

Min. hoogte voor demontage 20 mm: 
150 mm
Min. hoogte voor demontage 40 mm: 
170 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm 
(voor 40 mm dikte)

Connect T24 Hoofdprofiel C3, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M249
Ecophon Hygiene Foodtec A

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik C3

Connect Hygiene clip 20

Connect Hygiene clip 40

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 20 mm dikte)

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm (voor 40 mm dikte)

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

9/m²

9/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

AFmEting in mmmAtEriAAlspEciFicAtiE 
(ExclusiEF snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Foodtec Baffles 
waarvan beide zijden zijn voorzien van het geverfde Akutex 
HS oppervlak dat bestand is tegen vlekvorming. De kanten 
zijn geverfd. De kern van de panelen bestaat uit glaswol met 
een hoge dichtheid. De draagconstructie is een zichtbaar T24 
systeem van gelakt gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C3. 
Het totale gewicht van het systeem is 3-4 kg/m2. 

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 is een open systeem 
met verticale baffles voor toepassing in omgevingen 
waar risico is op vervuiling en waar frequente reiniging 
nodig is. Dit systeem wordt aanbevolen in ruimten waar 
de luchtvochtigheid tijdelijk hoog kan zijn. Het wordt 
voornamelijk toegepast in ruimten waar het niet mogelijk 
is om een wand-tot-wand plafond te plaatsen door de 
aanwezigheid van sprinklersystemen, installaties of 
dakramen.

Voorbeelden van toepassingen: de voedings- en 
drankenindustrie, restaurants en cateringkeukens.

Ecophon hygiEnE FoodtEc™ BaFFlE c3

hygiene Foodtec Baffle hygiene Foodtec Baffle c3 in rijen hygiene Foodtec Baffle c3 in 
geruit patroon

hygiene Foodtec Baffle c3 met 
connect Baffle clip

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

T24 •

Dikte 50

Inst. Schema M263/M264

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M263 
(rijen) of M264 (geruit patroon). Snijkanten moeten worden behandeld met 
Connect kantverf. 

TOEGANKELIJKHEID: De baffles kunnen worden gedemonteerd.

REINIGING: Het systeem Hygiene Foodtec A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd, wekelijks vochtig worden afgenomen aan alle zijden 
en tweemaal per jaar met stoom of onder hoge druk worden gereinigd.  
Watertemperatuur max. 35°C. Bestand tegen gewone desinfecterende 
chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster 
S 0500-N, lichtreflectie 84%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Foodtec A C3 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 in rijen, c 600 mm,  
met ~1,4 baffles per m² 

—

De kern van glaswol van de Hygiene Foodtec Baffles is getest en geclassificeerd 
als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Voorwaarden: zie Technische 
eigenschappen, Brandveiligheid. 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

Product
absorptie klasse C

0,7

Hygiene Foodtec Baffle C3

αw

C
0,75

In rijenGeruit patroon

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 Frequentie, Hz

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 in geruit patroon,  
met ~1,3 baffles per m² 

—

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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installatiEschEma (m263) voor Ecophon 
hygiEnE FoodtEc BaFFlE c3 (in rijEn)

installatiEschEma (m264) voor Ecophon 
hygiEnE FoodtEc BaFFlE c3 (in gEruit patroon)

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd 
h.o.h. 1250 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1250, 
bevestigd h.o.h. 1300 mm

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd 
h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600, bevestigd 
h.o.h. 1800 mm

Connect Hanger clip

Connect Verstelbare hanger C3

H
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installatie in rijen installatie in geruit patroon detail van bevestiging mechanische eigenschappen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

1200x600 0 160 

M263
Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600, bevestigd h.o.h. 1800 mm

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Connect Baffle clip C3

aFmEting in mmmatEriaalspEciFicatiE 
(ExclusiEF snijvErliEs) 1200x600

1,4/m²

1,7m/m²

0,6m/m²

1,4/m²

1,4/m²

2,8/m²

M264 
Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1250 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1250, bevestigd h.o.h. 1300 mm

Connect Verstelbare hanger C3

Connect Hanger clip

Connect Baffle clip C3

aFmEting in mmmatEriaalspEciFicatiE 
(ExclusiEF snijvErliEs) 1200x600

1,3/m²

0,8m/m²

0,8m/m²

0,7/m²

0,7/m²

2,5/m²

Connect Baffle clip C3

Connect Baffle clip C3
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Foodtec 
wandpanelen met aan beide zijden het geverfde Akutex 
HS oppervlak dat bestand is tegen vlekvorming. De kanten 
zijn geverfd. De kern van de panelen bestaat uit glaswol 
met een hoge dichtheid. Het paneel wordt beschermd tegen 
mechanische belasting door het Connect Beschermingsraster 
van gecoat staal met vierkante mazen, corrosieklasse C3. 
Het paneel wordt 14 mm vanaf de wand gepositioneerd om 
luchtcirculatie mogelijk te maken. Het totale gewicht van het 
systeem is 6 kg/stuk. 

Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 is een 
geluidsabsorberend wandsysteem voor gebruik in 
omgevingen waar risico is op vervuiling en waar 
frequente reiniging nodig is. Het systeem is geschikt voor 
wanden in door mensen gebruikte ruimten waar risico is 
op mechanische belasting. Ecophon Foodtec Protection 
C3 kan ook horizontaal worden geïnstalleerd als een 
plafondsysteem. 

Voorbeelden van toepassingen: de voedings- en 
drankenindustrie, restaurants en cateringkeukens.

Ecophon hygiEnE FoodtEc™ protEction c3

hygiene Foodtec Wall connect Beschermingsraster c3 hygiene Foodtec protection c3 
systeem

detail van hygiene Foodtec 
protection c3

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

product specifieke montage •

Dikte 40

Inst. Schema M261

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M261.

TOEGANKELIJKHEID: Het Hygiene Foodtec Protection C3 systeem kan 
worden gedemonteerd.

REINIGING: Het systeem Hygiene Foodtec A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd, wekelijks vochtig worden afgenomen aan alle zijden 
en tweemaal per jaar met stoom of onder hoge druk worden gereinigd.  
Watertemperatuur max. 35°C. Bestand tegen gewone desinfecterende 
chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster  
S 0500-N, lichtreflectie 84%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Foodtec Protection C3 
is getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot 
max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren 
(ISO 4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid 
dan hierboven aangegeven, toegestaan. Het beschermingsraster en 
wandbevestigingsmateriaal voldoen aan de eisen van corrosieklasse C3 
volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische weerstand zie Technische 
eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp  Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afstand wand tot oppervlak paneel

Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3, 54 mm a.o.p. 
(verwijst naar het oppervlak van het paneel)

—

De kern van glaswol van de Hygiene Foodtec panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182.  Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
54
A

αw 1,00

Hygiene Foodtec Protection C3

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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Ecophon Hygiene 
Foodtec Wall

Wandschroef, C3 
geclassificeerd 
(niet door Ecophon geleverd)

H
Y

G
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N
E

installatiEschEma (m261) voor Ecophon hygiEnE FoodtEc protEction c3

Wandbevestigingsbeugel installatie met c3 klasse schroef afhanghoogte onderkant plafond

Min. totaalafstand tot oppervlak: 65 mm

Connect Beschermingsraster C3, 
incl. bevestigingsbeugels

M261
Ecophon Hygiene Foodtec Wall

Connect Beschermingsraster C3, incl. bevestigingsbeugels

Wandschroef, C3 geclassificeerd (niet door Ecophon geleverd)

1200x600

1,4/m²

1/paneel

4/beschermings-

raster

aFmEting in 
mmmatEriaalspEciFicatiE 

(ExclusiEF snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Foodtec 
wandpanelen met aan beide zijden het geverfde HS 
oppervlak dat bestand is tegen vlekvorming. De kanten 
zijn geverfd.  De kern van de panelen bestaat uit glaswol 
met een hoge dichtheid. Het bevestigingsmateriaal Connect 
Wandbevestiging C3 is gemaakt van roestvrij staaldraad. 
Het paneel wordt 14 mm vanaf de wand gepositioneerd 
om luchtcirculatie mogelijk te maken. Het gewicht van het 
systeem is 3 kg/stuk. 

Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 is een 
geluidsabsorberend wandysteem voor gebruik in 
omgevingen waar risico is op vervuiling en waar frequente 
reiniging nodig is. Het systeem wordt aanbevolen op 
wanden boven het niveau dat door mensen bereikbaar is of 
waar geen risico is op mechanische belasting.

Voorbeelden van toepassingen: de voedings- en 
drankenindustrie, restaurants en cateringkeukens.

Ecophon hygiEnE FoodtEc™ Wall c3

hygiene Foodtec Wall connect Wandbevestiging c3 hygiene Foodtec Wall c3 systeem detail van hygiene Foodtec 
Wall c3

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: niet van toepassing

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

Afmeting, mm

product specifieke montage •

Dikte 40

Inst. Schema M262

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M262.

TOEGANKELIJKHEID: Het Hygiene Foodtec Wall C3 systeem kan worden 
gedemonteerd.

REINIGING: Het systeem Hygiene Foodtec Wall C3 mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd, wekelijks vochtig worden afgenomen aan alle zijden 
en tweemaal per jaar met stoom of onder hoge druk worden gereinigd.  
Watertemperatuur max. 35°C. Bestand tegen gewone desinfecterende 
chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster 
S 0500-N, lichtreflectie 84%.  

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Foodtec Wall C3 is 
getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 
95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 
4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het wandbevesigingssysteem voldoet aan de eisen 
van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αpPraktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afstand wand tot oppervlak paneel

Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 mm 
a.o.p.(verwijst naar het oppervlak van het paneel)

—

De kern van glaswol van de Hygiene Foodtec panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182.  Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse

Hygiene Foodtec Wall C3

αw

80
A

1,00

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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Ecophon Hygiene 
Foodtec Wall
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installatiEschEma (m262) voor Ecophon hygiEnE FoodtEc Wall c3

horizontale installatie van Foodtec 
Wall c3

afstand wand tot oppervlak paneel

Min. totaalafstand tot oppervlak: 90 mm

Connect Wandbevestiging 
C3, verticale installatie

M262
Ecophon Hygiene Foodtec Wall

Connect Wandbevestiging C3, verticale installatie

Connect Wandbevestiging C3, horizontale installatie

Wandschroef, A2 materiaal (niet door Ecophon geleverd)

1200x600

1,4/m²

2/paneel

4/paneel

2/wand- 

bevestiging

aFmEting in mmmatEriaalspEciFicatiE 
(ExclusiEF snijvErliEs)

installatie met wandschroef in a2 
materaial

Wandschroef, A2 materiaal  
(niet door Ecophon geleverd)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Protec A panelen 
waarvan de zichtzijde is voorzien van het geverfde Akutex 
HP oppervlak om aanhechting van deeltjes te voorkomen. 
De achterzijde en kanten zijn geverfd. De kern van de 
panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie is een zichtbaar Connect T24 C3 systeem 
van gelakt gegalvaniseerd staal.  Het totale gewicht van het 
systeem is 3-4 kg/m2. De panelen moeten aan het systeem 
worden bevestigd met Connect Hygiene Clips om druk tijdens 
de reiniging te weerstaan en de aansluiting te optimaliseren. 

Ecophon Hygiene Protec A C3 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor omgevingen waar eisen worden 
gesteld aan een lage uitstoot van deeltjes en waar frequente 
vochtige reiniging en/of desinfectie vereist is. Het systeem 
wordt aanbevolen in ruimten waar de luchtvochtigheid 
incidenteel hoog is.

Voorbeelden van toepassingen: de farmaceutische en 
elektronica industrie.

Ecophon hygiEnE protEc™ A c3

hygiene protec A paneel hygiene protec A c3 doorsnede 
met connect hygiene clip 20

hygiene protec A c3 systeem connect tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M265M265

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M265, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M265 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C3 wordt gebruikt  indien 
toegang tot het plenum nodig is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met de Hygiene Clip 20  om efficiënte reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een afgedicht, eenvoudig te openen Hygiene Inspectieluik 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het Hygiene Protec A C3 systeem mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd, wekelijks vochtig aan alle zijden worden afgenomen 
en tweemaal per jaar met stoom of onder hoge druk worden gereinigd.  
Bestand tegen de gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

LICHTRENDEMENT: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster S 0500-N, 
lichtreflectie 84%

VOCHTBESTENDIGHEID: De panelen zijn bestand tegen een permanente 
relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, 
te vervormen of te delamineren (ISO 4611). Bij het reinigen is een hogere 
temperatuur/vochtigheid dan hierboven aangegeven, toegestaan. Het 
ophangsysteem en accessoires voldoen aan de eisen van corrosieklasse C3 
conform EN ISO 12944-2. Voor microbiologische weerstand zie Technische 
eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Protec A C3, 200 mm a.o.p..—

De kern van glaswol van de Hygiene Protec A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. De Hygiene Protec 
A systemen zijn geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. 
Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
αw

200
A

0,90

Hygiene Protec A C3

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.



51

© Ecophon Group

5
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9 1Ecophon Hygiene 
Protec A

Connect T24 Dwarsprofiel C3, 
L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max afstand tot wand 600mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik C3

Connect Hygiene 
clip 20

Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm 
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instAllAtiEschEmA (m265) voor Ecophon hygiEnE protEc A c3

overzicht van clips clips om de panelen te fixeren mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C3, L=600

Min. hoogte voor demontage: 150 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50

50 
160
160

Connect T24 Hoofdprofiel C3, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M265
Ecophon Hygiene Protec A

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik C3

Connect Hygiene clip 20

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm 

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

7/m²

Zoals vereist

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Protec A panelen 
waarvan de zichtzijde is voorzien van het geverfde Akutex 
HP oppervlak om aanhechting van deeltjes te voorkomen. 
De achterzijde en kanten zijn geverfd. De kern van de 
panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. De 
draagconstructie is een zichtbaar Connect T24 systeem van 
gegalvaniseerd staal.  Het totale gewicht van het systeem 
is 3-4 kg/m2. De panelen moeten aan het systeem worden 
bevestigd met Connect Hygiene Clips om druk tijdens de 
reiniging te weerstaan en de aansluiting te optimaliseren. 

Ecophon Hygiene Protec A C1 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor omgevingen waar eisen worden 
gesteld aan een lage uitstoot van deeltjes en waar 
incidentele vochtige reiniging en/of desinfectie vereist is. 

Voorbeelden van toepassingen: de farmaceutische en 
elektronica industrie.

Ecophon hygiEnE protEc™ A c1

hygiene protec A paneel hygiene protec A c1 doorsnede 
met connect hygiene clip 20

hygiene protec A c1 systeem connect tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M257M257

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M257, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M257 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C1wordt gebruikt  indien 
toegang tot het plenum nodig is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met de Hygiene Clip 20 om efficiënte reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een afgedicht, eenvoudig te openen Hygiene Inspectieluik 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het Hygiene Protec A C1 systeem mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd en wekelijks vochtig en met stoom worden 
gereinigd aan beide zijden. Bestand tegen de gebruikelijke reinigings- en 
desinfectiemiddelenn.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster 
S 0500-N, lichtreflectie 84%

VOCHTBESTENDIGHEID: Het Hygiene Protec A C1 systeem is bestand 
tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C zonder 
door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). Bij het reinigen is 
een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven aangegeven, toegestaan. 
Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de eisen van corrosieklasse 
C1 conform EN ISO 12944-2. Voor microbiologische weerstand zie Technische 
eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Protec A C1, 200 mm a.o.p.—

De kern van glaswol van de Hygiene Protec A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. De Hygiene Protec 
A systemen zijn geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. 
Voorwaarden: zie Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
αw

200
A

0,90

Hygiene Protec A C1

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.
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1Ecophon Hygiene 
Protec A

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200, 
bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 
mm (max afstand tot wand 600mm)

Connect Hanger clip

Connect U-profiel, bevestigd 
h.o.h. 300 mm 

Connect Hygiene 
clip 20

Connect Inspectieluik C1

H
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E

instAllAtiEschEmA (m257) voor Ecophon hygiEnE protEc A c1

overzicht van clips clips om de panelen te fixeren mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel, 
L=600

Min. hoogte voor demontage: 150 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 
Hoofdprofiel, bevestigd 
h.o.h. 1200 mm

M257
Ecophon Hygiene Protec A

Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=600

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600mm)

Connect Hanger clip

Connect U-profiel, bevestigd h.o.h. 300 mm 

Connect Hygiene clip 20

Connect Inspectieluik C1

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

7/m²

Zoals vereist

AfmEting in mmmAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Labotec Ds 
panelen waarvan de zichtzijde is voorzien van het geverfde 
Akutex HP oppervlak om aanhechting van deeltjes te 
voorkomen. De achterzijde en kanten zijn geverfd. De kern 
van de panelen bestaat uit glaswol met een hoge dichtheid. 
De draagconstructie is een verdekt Connect systeem van 
gegalvaniseerd staal.  Het totale gewicht van het systeem is 
3-4 kg/m2. De panelen moeten aan het ophangsysteem worden 
bevestigd met Connect Positioneerclip Ds om druk tijdens de 
reiniging te weerstaan en demontage van onderaf mogelijk te 
maken.

Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor omgevingen waar eisen worden 
gesteld aan een lage uitstoot van deeltjes en waar 
incidentele vochtige reiniging of desinfectie nodig is. Het Ds 
systeem heeft alleen verticale voegen wat vuilophoping tot 
een minimum beperkt.

Voorbeelden van toepassingen: laboratoria in 
bijvoorbeeld de farmaceutische en elektronica industrie

Ecophon hygiEnE LabotEc™ Ds c1

hygiene Labotec Ds paneel hygiene Labotec Ds c1 doorsnede 
met connect positioneerclip Ds

hygiene Labotec Ds c1 systeem gesealde overgang met de wand

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M251M251

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M251, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M251 is reiniging mogelijk omdat de Connect Positioneerclips Ds 
de  panelen op hun plaats houden. Er is geen inspectieluik nodig omdat alle 
ongesneden panelen van onderaf te demonteren zijn. Snijkanten worden 
gesealed met de Connect Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. 
De doorvoeren moeten worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen eenvoudig worden 
gedemonteerd van onderaf. Minimale demontagehoogte conform de 
installatieschema’s. De panelen worden bevestigd met de Connect 
Positioneerclip om effectieve reiniging mogelijk te maken. De clips worden niet 
verwijderd wanneer de panelen gedemonteerd worden.

REINIGING: Het Hygiene Labotec Ds C1 systeem mag dagelijks worden 
afgestoft en gestofzuigd en wekelijks vochtig worden gereinigd aan beide 
zijden. Bestand tegen de gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 500, benadert NCS-kleurmonster 
S 0500-N, lichtreflectie 84%

VOCHTBESTENDIGHEID: Het Hygiene Labotec Ds C1 systeem is bestand 
tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C zonder 
door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). Bij het reinigen is 
een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven aangegeven, toegestaan. 
Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de eisen van corrosieklasse 
C1 conform EN ISO 12944-2. Voor microbiologische weerstand zie Technische 
eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1.

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αpPraktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Labotec Ds C1, 200 mm a.o.p. —

De kern van glaswol van de Hygiene Labotec panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid.

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
αw

200
A

0,90

Hygiene Labotec Ds

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.
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Ecophon Hygiene 
Labotec Ds

Connect Wand 
bevestigingsbeugel

Connect Wand 
bevestigingsbeugel, 
L=600

Connect T24 Dwarsprofiel

Connect Split pen (1 /per 
Hoofdprofiel /Fixeerrail)

Connect Verstelbare hanger, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm (max 
afstand tot wand 600 mm)

H
Y

G
IE

N
E

instaLLatiEschEma (m251) voor Ecophon hygiEnE LabotEc Ds c1

overzicht van clips Demontage van paneel van 
onderaf

mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect Fixeerail, h.o.h 1500 
mm (max afstand tot de wand 
300 mm)

Min. hoogte voor demontage: 30 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
170 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 Hoofdprofiel 
HD, bevestigd h.o.h. 
600 mm

M251
Ecophon Hygiene Labotec Ds

Connect T24 Hoofdprofiel HD, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Wand bevestigingsbeugel

Connect Fixeerail, h.o.h 1500 mm (max afstand tot de wand 300 mm)

Connect Wand bevestigingsbeugel, L=600

Connect T24 Dwarsprofiel

Connect Split pen (1 /per Hoofdprofiel /Fixeerrail)

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Alt. Connect Frieze profiel, bevestigd h.o.h. 300 mm mm

Connect Frieze beugel, h.o.h 500 mm 

Connect Positioneerclip Ds

600x600 1200x600

2,8/m²

1,7m/m²

1/rij van Hoofdprofiel 

0,7/m²

1/rij van Fixeerrail

2/rij van Hoofdprofiel 

1,4/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

2/Snij paneel met een dragende 

zijde

2/paneel, 50-100 mm van de 

hoeken

1,4/m²

1,7m/m²

1/rij van Hoofdprofiel 

0,7/m²

1/rij van Fixeerrail

2/rij van Hoofdprofiel 

1,4/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

3/Snij paneel met een dragende 

zijde

3/paneel, 50-100 mm van de 

hoeken

afmEting in mmmatEriaaLspEcificatiE 
(ExcLusiEf snijvErLiEs)

Connect Hanger 
clip

Alt. Connect Frieze 
profiel, bevestigd 
h.o.h. 300 mm

Connect Frieze beugel, 
h.o.h 500 mm

Connect Positioneerclip Ds

Afdichtingsmiddel 
(niet door Ecophon 
geleverd)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Performance A 
panelen waarvan de zichtzijde is afgewerkt met een geverfd 
reinigbaar Akutex TH oppervlak. De achterzijde van het paneel 
is afgewerkt met glasvlies en de kanten zijn behandeld met 
een grondlaag.  De kern van de panelen bestaat uit glaswol 
met een hoge dichtheid. De draagconstructie is een zichtbaar 
T24 C4 systeem vervaardigd uit zuurbestendig, austenitisch 
hoogwaardig roestvrij staal. Dit voorkomt de vorming van 
stresscorrosie wat zich op gewoon roestvrij staal wel kan 
ontwikkelen. Het totale gewicht van het systeem is 3-4 kg/m2. 
De panelen moeten aan de draagconstructie worden bevestigd 
met Connect Hygiene Clips om extra druk te kunnen weerstaan 
tijdens reiniging en de aansluiting te optimaliseren. Om toegang 
tot het plenum te verkrijgen wordt een speciale Connect 
Democlip gebruikt. 

Het Ecophon Hygiene Performance A C4 is een technisch 
plafondsysteem waarbij geringe esthestische verschillen kunnen 
voorkomen. Deze doen geen afbreuk aan de functionaliteit.

Ecophon Hygiene Performance A C4 is een uniek 
geluidsabsorberend plafondsysteem voor gebruik in 
omgevingen waar hoge eisen worden gesteld. Zowel de 
panelen als het ophangsysteem van zuurbestendig roestvrij 
staal, zijn ontworpen voor ruimten met een constante hoge 
luchtvochtigheid en risico op corrosie.

Voorbeelden van toepassingen: zwembaden, 
zwemparadijzen en douches.

Ecophon hygiEnE pErformancE™ a c4

hygiene performance a paneel hygiene performance a c4 doors-
nede met connect hygiene clip 20

hygiene performance a c4 
systeem

connect Tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M266M266

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M266, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M266 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Democlip 20 C4 wordt gebruikt indien 
toegang tot het plenum vereist is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 om efectieve reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Connect Democlips 20 C4 zijn verkrijgbaar om toegang tot het 
plenum vereenvoudigen

REINIGING: Het systeem Hygiene Performance A C4 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd en wekelijks nat worden gereinigd. Bestand tegen 
gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 010, benadert NCS-kleurmonster 
S 0502-Y, lichtreflectie 84%.

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Performance A C4 is 
getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 
95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 
4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C4 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Performance A C4, 200 mm a.o.p. —

De kern van glaswol van de Hygiene Performance A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

αw 0,95

Hygiene Performance A C4

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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1

Connect Ankerschroef 
C4

Ecophon Hygiene 
Performance A

Connect T24 Dwarsprofiel C4, 
L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger 
C4 bevestigd h.o.h. 1200 
mm (max afstand tot wand 
600 mm)

Connect Hygiene 
clip 20

Connect U-profiel 
C4, bevestigd h.o.h. 
300 mm

Connect Demo clips 20 C4 
(waar toegang is vereist)

Connect 
Bevestigingsplaatje 
C4

H
Y

G
IE

N
E

insTallaTiEschEma (m266) voor Ecophon hygiEnE pErformancE a c4 

overzicht van clips snijden van connect hygiene clip 
20 bij inspectiepaneel

mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C4, L=600

Min. hoogte voor demontage: 150

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect Installatieschroef 
C4

Connect T24 Hoofdprofiel C4, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M266
Ecophon Hygiene Performance A

Connect T24 Hoofdprofiel C4, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C4, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C4, L=600

Connect Verstelbare hanger C4 bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hygiene clip 20

Connect U-profiel C4, bevestigd h.o.h. 300 mm

Connect Demo clips 20 C4 (waar toegang is vereist)

Connect Bevestigingsplaatje C4

Connect Ankerschroef C4

Connect Installatieschroef C4

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

0,7/m²

3,4/lm U-profiel 

C4

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

7/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

0,7/m²

3,4/lm U-profiel 

C4

afmETing in mmmaTEriaalspEcificaTiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Performance A 
panelen waarvan de zichtzijde is afgewerkt met een geverfd 
reinigbaar Akutex TH oppervlak. De achterzijde van het 
paneel is voorzien van glasvlies en de kanten zijn behandeld 
met een grondlaag.  De kern van de panelen bestaat uit 
glaswol met een hoge dichtheid. De draagconstructie is een 
zichtbaar T24 C3 systeem van gelakt gegalvaniseerd staal. 
Het totale gewicht van het systeem is 3-4 kg/m2. De panelen 
moeten aan de draagconstructie worden bevestigd met 
Connect Hygiene Clips om extra druk te kunnen weerstaan 
tijdens reiniging en de aansluiting te optimaliseren. 

Ecophon Hygiene Performance A C3 is een 
geluidsabsorberend plafondsysteem voor omgevingen die 
onderhevig zijn aan lichte vervuiling en waar regelmatige 
reiniging vereist is. Het systeem wordt aanbevolen in ruimten 
waar de luchtvochtigheid tijdelijk hoog kan zijn.

Voorbeelden van toepassingen: douche zones en 
zwembaden (onder geschikte en geconditioneerde 
omstandigheden).

Ecophon hygiEnE pErformancE™ a c3

hygiene performance a paneel hygiene performance a c3 doors-
nede met connect hygiene clip 20

hygiene performance a c3 
systeem

connect Tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M254M254

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M254, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M254 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C3 wordt gebruikt indien 
toegang tot het plenum vereist is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 om efectieve reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een eenvoudig te openen, afgedicht Connect Inspectieluik C3 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het systeem Hygiene Performance A C3 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd en wekelijks nat worden gereinigd. Bestand tegen 
gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 010, benadert NCS-kleurmonster 
S 0502-Y, lichtreflectie 84%.

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Performance A C3 is 
getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 
95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 
4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C3 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Performance A C3, 200 mm a.o.p.—

De kern van glaswol van de Hygiene Performance A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

αw 0,95

Hygiene Performance A C3

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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1
Ecophon Hygiene Performance A

Connect T24 Dwarsprofiel 
C3, L=1200, bevestigd h.o.h. 
600 mm

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik 
C3

Connect Hygiene clip 20

Connect U-profiel C3, 
bevestigd h.o.h. 300 mm

H
Y

G
IE

N
E

insTallaTiEschEma (m254) voor Ecophon hygiEnE pErformancE a c3

overzicht van clips clips om de panelen te fixeren mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel 
C3, L=600

Min. hoogte voor demontage 20 mm: 
150 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 Hoofdprofiel C3, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M254
Ecophon Hygiene Performance A

Connect T24 Hoofdprofiel C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel C3, L=600

Connect Verstelbare hanger C3, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Inspectieluik C3

Connect Hygiene clip 20

Connect U-profiel C3, bevestigd h.o.h. 300 mm

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

9/m²

Zoals vereist

afmETing in mmmaTEriaalspEcificaTiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Performance A 
panelen waarvan de zichtzijde is afgewerkt met een geverfd 
reinigbaar Akutex TH oppervlak. De achterzijde van het 
paneel is voorzien van glasvlies en de kanten zijn behandeld 
met een grondlaag.  De kern van de panelen bestaat uit 
glaswol met een hoge dichtheid. De draagconstructie is een 
zichtbaar T24 systeem van  gegalvaniseerd staal. Het totale 
gewicht van het systeem is 3-4 kg/m2. De panelen moeten aan 
de draagconstructie worden bevestigd met Connect Hygiene 
Clips om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en 
de aansluiting te optimaliseren.

Ecophon Hygiene Performance A C1 is een 
geluidsabsorberend plafondsysteem voor omgevingen die 
onderhevig zijn aan lichte vervuiling en waar regelmatige 
reiniging vereist is. 

Voorbeelden van toepassingen: kantines, kleedkamers en 
toiletten.

Ecophon hygiEnE pErformancE™ a c1

hygiene performance a paneel hygiene performance a c1 doors-
nede met connect hygiene clip 20

hygiene performance a c1 
systeem

connect Tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 2020

Inst. Schema M253M253

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M253, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M253 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Clips 20 de  
panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C1 wordt gebruikt indien 
toegang tot het plenum vereist is. Snijkanten worden gesealed met de Connect 
Tape Applicator of behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten 
worden afgewerkt met een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Clip 20 om efectieve reiniging ter plaatse 
mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond worden 
losgenomen. Er is een eenvoudig te openen, afgedicht Connect Inspectieluik C1 
verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang tot het plenum.

REINIGING: Het systeem Hygiene Performance A C1 mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd. 
Bestand tegen gewone desinfecterende chemicaliën

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 010, benadert NCS-kleurmonster 
S 0502-Y, lichtreflectie 84%.

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Performance A C1 is 
getest en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 
95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 
4611). Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C1 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid.

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αpPraktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Performance A C1, 200 mm a.o.p.—

De kern van glaswol van de Hygiene Performance A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

αw 0,95

Hygiene Performance A C1

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 



61

5

3

8

9

2

6

4

7

1

© Ecophon Group

Ecophon Hygiene Performance A

Connect T24 Dwarsprofiel, 
L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect U-profiel, bevestigd 
h.o.h. 300 mm 

Connect Hygiene clip 20

Connect Inspectieluik C1 

H
Y

G
IE

N
E

insTallaTiEschEma (m253) voor Ecophon hygiEnE pErformancE a c1

overzicht van clips clips om de panelen te fixeren mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel, 
L=600

Min. hoogte voor demontage 20 mm: 
150 mm

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
150 mm

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 Hoofdprofiel, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M253
Ecophon Hygiene Performance A

Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=600

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect U-profiel, bevestigd h.o.h. 300 mm 

Connect Hygiene clip 20

Connect Inspectieluik C1 

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

11/m²

Zoals vereist

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7/m²

0,7/m²

Zoals vereist

7/m²

Zoals vereist

afmETing in mmmaTEriaalspEcificaTiE 
(ExclusiEf snijvErliEs)
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Meditec A panelen 
waarvan de zichtzijde is afgewerkt met een geverfd reinigbaar 
Akutex TH oppervlak. De achterzijde van het paneel is 
voorzien van glasvlies en de kanten zijn behandeld met een 
grondlaag.  De kern van de panelen bestaat uit glaswol met 
een hoge dichtheid. De draagconstructie is een zichtbaar T24 
systeem van gegalvaniseerd staal. Het totale gewicht van het 
systeem is ongeveer 2,5 kg/m2. De panelen moeten aan de 
draagconstructie worden bevestigd met Connect Universeel 
Clips om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en 
de aansluiting te optimaliseren.

Ecophon Hygiene Meditec A C1 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor omgevingen waar regelmatige 
desinfectie en/of reiniging vereist is. Dit systeem wordt 
aanbevolen voor droge ruimten.

Voorbeelden van toepassingen: ziekenhuizen, gebouwen 
in de gezondheidszorg.

Ecophon hygiEnE MEditEc™ A c1

hygiene Meditec A paneel hygiene Meditec A c1 doorsnede 
met connect Universeel clip

hygiene Meditec A c1 systeem connect tape applicator voor het 
sealen van snijkanten 

400020001000500250125
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Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x
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Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 1515

Inst. Schema M255M255

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M255, 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M255 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Universeel 
Clips de  panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C1 wordt 
gebruikt indien toegang tot het plenum vereist is. Snijkanten worden gesealed 
met de Connect Tape Applicator (indien Connect Hoekprofiel is gebruikt) of 
behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten worden afgewerkt met 
een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Universeel Clips om effectieve reiniging ter 
plaatse mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond 
worden losgenomen. Er is een gemakkelijk te openen Connect Inspectieluik C1 
verkrijgbaar om toegang tot het plenum te vereenvoudigen

REINIGING: Het systeem Hygiene Meditec A C1mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd en wekelijks vochtig worden gereinigd. Bestand tegen 
gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 010, benadert NCS-kleurmonster 
S 0502-Y, lichtreflectie 84%.

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Meditec A C1 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C1 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequency, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Meditec A C1, 200 mm a.o.p.
Ecophon Hygiene Meditec A, 50 mm a.o.p.

—

De kern van glaswol van de Hygiene Meditec A panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

αw 0,90

50
C

0,70

Hygiene Meditec A C1

.....  

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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Ecophon Hygiene Meditec A

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200 
mm, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Universele clip

Alt. Connect Hoekprofiel, 
bevestigd h.o.h. 300 mm

Alt. Connect Verdiept 
hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 
300 mm

H
Y
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instAllAtiEschEMA (M255) voor Ecophon hygiEnE MEditEc A c1

overzicht van clips ophanging met snelhanger en 
hangerclip

Mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel, 
L=600

Min. hoogte voor demontage: 150 mm met 
clips, 100 mm zonder clips

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 150 
mm met verstelbare hanger en clips, 50 mm 
met ophangbeugel zonder clips.

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd 
h.o.h. 1200 mm

M255
Ecophon Hygiene Meditec A

Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=600

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Universele clip

Alt. Connect Hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm

Alt. Connect Verdiept hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm

Connect Inspectieluik C1

voor directe installatie zonder clips: Connect Ophangbeugel, bevestigd h.o.h.1200 mm

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7m/m²

0,7m/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7m/m²

0,7m/m²

7/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

AfMEting in MMMAtEriAAlspEcificAtiE 
(ExclUsiEf snijvErliEs)

Connect Inspectieluik C1

voor directe installatie zonder clips: 
Connect Ophangbeugel, bevestigd 
h.o.h.1200 mm
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit Ecophon Hygiene Meditec E 
panelen waarvan de zichtzijde is afgewerkt met een geverfd 
reinigbaar Akutex TH oppervlak. De achterzijde van het 
paneel is voorzien van glasvlies en de kanten zijn geverfd.  
De kern van de panelen bestaat uit glaswol met een hoge 
dichtheid. De draagconstructie is een zichtbaar T24 systeem 
van gegalvaniseerd staal. Het totale gewicht van het 
systeem is ongeveer 2,5 kg/m2. De panelen moeten aan de 
draagconstructie worden bevestigd met Connect Universeel 
Clips om extra druk te kunnen weerstaan tijdens reiniging en 
de aansluiting te optimaliseren.

Ecophon Hygiene Meditec E C1 is een geluidsabsorberend 
plafondsysteem voor omgevingen waar regelmatige 
desinfectie en/of reiniging vereist is. Dit systeem wordt 
aanbevolen voor droge ruimten. Het half-verdekte 
ophangsysteem creëert een schaduweffect waardoor ieder 
paneel geaccentueerd wordt en een reliëfeffect wordt 
verkregen.

Voorbeelden van toepassingen: ziekenhuizen, gebouwen 
in de gezondheidszorg.

Ecophon hygiEnE MEditEc™ E c1

hygiene Meditec E paneel hygiene Meditec E c1 doorsnede 
met connect Universal clip

hygiene Meditec E c1 systeem

400020001000500250125
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Classificatie conform EN-ISO 11654.

GELUIDSISOLATIE: Niet van toepassing.

 SYSTEEMASSORTIMENT

 
 
 

1200
x

600

600
x

600

Afmeting, mm

T24 ••

Dikte 1515

Inst. Schema M256M256

INSTALLATIESCHEMA: Montage conform het installatieschema M256 
inclusief informatie over de minimale afhanghoogte. Indien geïnstalleerd 
volgens M256 is reiniging mogelijk omdat de Connect Hygiene Universeel 
Clips de  panelen op hun plaats houden. Connect Inspectieluik C1 wordt 
gebruikt indien toegang tot het plenum vereist is. Snijkanten worden gesealed 
met de Connect Tape Applicator (indien Connect Hoekprofiel is gebruikt) of 
behandeld met Connect kantverf. De doorvoeren moeten worden afgewerkt met 
een geschikt afdichtingsmiddel.

TOEGANKELIJKHEID: De panelen kunnen worden gedemonteerd. 
Minimale demontagehoogte conform de installatieschema’s. De panelen 
worden bevestigd met Hygiene Universeel Clips om effectieve reiniging ter 
plaatse mogelijk te maken. De clips kunnen eenvoudig van boven het plafond 
worden losgenomen. Er is een gemakkelijk te openen Connect Inspectieluik C1 
verkrijgbaar om toegang tot het plenum te vereenvoudigen

REINIGING: Het systeem Hygiene Meditec E C1mag dagelijks worden 
afgestoft, gestofzuigd en wekelijks vochtig worden gereinigd. Bestand tegen 
gewone desinfecterende chemicaliën.

LICHTRENDEMENT: Panelen: Wit 010, benadert NCS-kleurmonster 
S 0502-Y, lichtreflectie 84%.

VOCHTBESTENDIGHEID: Het systeem Hygiene Meditec E C1 is getest 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% 
bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren (ISO 4611). 
Bij het reinigen is een hogere temperatuur/vochtigheid dan hierboven 
aangegeven, toegestaan. Het ophangsysteem en accessoires voldoen aan de 
eisen van corrosieklasse C1 volgens EN ISO 12944-2. Voor microbiologische 
weerstand zie Technische eigenschappen, Vochtbestendigheid

BINNENKLIMAAT: Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, 
emissieklasse M1 voor bouwmaterialen, aanbevolen door de Zweedse Astma 
en Allergie Associatie. Schone ruimte classificatie, ISO klasse 5 conform ISO 
14644-1. 

GELUIDSABSORPTIE: Testresultaten conform EN-ISO 354.
AKOESTIEK:

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequency, Hz

kg
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, 
www.ecophon.nl

BRANDVEILIGHEID: Classificaties met betrekking tot brandgedrag.

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Ecophon Hygiene Meditec E C1, 200 mm a.o.p.
Ecophon Hygiene Meditec E C1, 60 mm a.o.p.

—

De kern van glaswol van de Hygiene Meditec E panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is 
geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. Voorwaarden: zie 
Technische eigenschappen, Brandveiligheid. 

A.o.p. mm
Product

absorptie klasse
200
A

αw 0,95

60
C

0,75

Hygiene Meditec E C1

.....  

INVLOED OP HET MILIEU: Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar. 
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Ecophon Hygiene Meditec E

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200 mm, 
bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 
1200 mm (max. afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Universeelclip 

Alt. Connect Hoekprofiel, 
bevestigd h.o.h. 300 mm

Alt. Connect Verdiept 
hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 
300 mm
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installatiEschEMa (M256) voor Ecophon hygiEnE MEditEc E c1

overzicht van clips Een manier om Meditec E panelen 
te integreren met de wand

Mechanische eigenschappen verticale afmetingen

Afmeting  
(mm)

Maximale 
belasting 

(N)

Minimaal 
draagvermogen 

(N)

Maximale belasting. Minimaal 
draagvermogen voor afgehangen 
onderdelen..

Connect T24 Dwarsprofiel, 
L=600

Min. hoogte voor demontage: 160 mm met 
clips, 110 mm zonder clips

Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: 
160 mm met verstelbare hanger en clips, 
60 mm met ophangbeugel zonder clips.

600x600
1200x600 50 

50 
160 
160 

Connect T24 Hoofdprofiel, 
bevestigd h.o.h. 1200 mm

M256
Ecophon Hygiene Meditec E

Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 1200 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm

Connect T24 Dwarsprofiel, L=600

Connect Verstelbare hanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot wand 600 mm)

Connect Hanger clip

Connect Universeelclip 

Alt. Connect Hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm

Alt. Connect Verdiept hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm

Connect Inspectieluik C1

voor directe installatie zonder clips: Connect Ophangbeugel, bevestigd h.o.h.1200 mm

600x600 1200x600

2,8/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

0,9m/m²

0,7m/m²

0,7m/m²

11/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

1,4/m²

0,9m/m²

1,7m/m²

-

0,7m/m²

0,7m/m²

7/m²

Zoals vereist

Zoals vereist

Zoals vereist

0,7/m²

afMEting in MMMatEriaalspEcificatiE 
(ExclUsiEf snijvErliEs)

Connect 
Inspectieluik C1

voor directe installatie zonder 
clips: Connect Ophangbeugel, 
bevestigd h.o.h.1200 mm
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

De behuizing is gemaakt van een 1,0 mm dik 
corrosiebestendig wit gelakte staalplaat. Het frame is gemaakt 
van gepoedercoat geëxtrudeerd aluminium en is aan de 
behuizing bevestigd door middel van een snap lock. De 
behuizing wordt aan het ophangsysteem bevestigd middels 
roestvrijstalen snelborgbouten. Het frame is voorzien van een 
3 mm dik transparant acryl paneel en sluit tegen het systeem 
aan door middel van een rubberen pakking. Gewicht: 6,5 kg 
(600x600) en 7 kg (1200x300).

Een verlichtingsarmatuur voor toepassing in combinatie 
met een Ecophon Hygiene plafond. Ecophon Hygiene 
Lavanda T5 C3 wordt vlak gemonteerd in het plafond om 
te voorkomen dat vuil en stof zich kunnen ophopen. Het 
armatuur kan onder hoge druk worden gereinigd.

Ecophon hygiEnE Lavanda™ T5 c3

hygiene Lavanda T5 c3 pS hygiene Lavanda T5 c3 pTp in een 
kant a systeem

het frame is voorzien van scharnieren 
om toegang tot het armatuur te geven

de behuizing wordt bevestigd aan het 
ophangsysteem

SYSTEEMASSORTIMENT:

 
 
 

Afmeting, mm

T24

Dikte

Inst. Schema

ELEKTRISCHE GEGEVENS: 230-240V, 50 Hz, Energiegrootheid cos φ > 0,9. 
Elektronische V.S.A. is standaard. Lichtbronnen: (niet inbegrepen) T5, 14W (afm. 
armatuur 600x600) of 28W (afm. armatuur 1200x300). Ook te leveren met 
noodverlichting, met een accu voor 1 uur.

AANSLUITING: Wordt geleverd met 2.5 meter aansluitsnoer, 3x1,0 mm² en 
stekker (geldt niet voor Lavanda met noodverlichting).

GOEDKEURINGEN: IP65,       ,    , Class 1.

1200
x

300
•

75

M166

600
x

600
•

75

M166

Lavanda T5, jaloezie: PS
Fluorescerende buizen: T5, 2x28W
Lichtopbrengst ratio (LOR): 52%
Lichtverdeling: Up 0%, Down 100%

Lavanda T5, jaloezie: PTP
Fluorescerende buizen: T5, 2x28W
Lichtopbrengst ratio (LOR): 57%
Lichtverdeling: Up 0%, Down 100%

Lavanda T5, jaloezie: PS
Fluorescerende buizen: T5, 4x14W
Lightopbrengst ratio (LOR): 62%
Lichtverdeling: Up 0%, Down 100%

-PS prisma verspreider

 -PTP dubbel parabolisch 
half diffuus aluminium 
jaloezie.
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FOTOMETRISCHE GEGEVENS:

JALOEZIE: Diverse 
lichtverspreiders kunnen 
gemonteerd worden boven het 
transparante acryl paneel:

Lavanda T5, jaloezie: PTP
Fluorescerende buizen: T5, 4x14W
Lightopbrengst ratio (LOR): 56%
Lichtverdeling: Up 0%, Down 100%
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1

INSTALLATIESCHEMA: Montage volgens Installatieschema M166.  Hygiene 
Lavanda T5 C3 is speciaal ontwikkeld om in Hygiëne systeemplafonds te 
integreren. De behuizing wordt op de hoofdprofielen geplaatst en het frame 
wordt verbonden  en afgesloten aan de T-profielen. Hygiene Lavanda T5 C3 kan 
naast elkaar in rijen worden geïnstalleerd.

www.ecophon.nl, CADsupport, Product selector, Specifications, Maintenance 
manual

TOEGANKELIJKHEID: Hygiene Lavanda T5 C3 is eenvoudig demonteerbaar. 
Het complete frame kan vrij van het plafond worden gemaakt en hangt aan het 
systeem om toegang te geven tot het armatuur.

REINIGING: Hygiene Lavanda T5 C3 mag dagelijks worden afgestoft, 
gestofzuifd, met een vochtige doek worden afgenomen en onder hogedruk 
worden gereinigd, mits correct geïnstalleerd in een Ecophon Hygiëne 
plafondsysteem. Lavanda T5 C3 is voorizen van de IP-65 classificatie (stof- en 
waterbestendig).

LICHTRENDEMENT: Behuizing en frame: benadert NCS kleurmonster S 0502-
Y.

H
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E

Snijden van hygiene clip 40 indien 
geïnstalleerd met 40 mm panelen

de behuizing wordt bevestigd aan 
het ophangsysteem

opening van het frame, wat bevestigd 
wordt met een snap-lock bevestiging

verticale afmetingen

inSTaLLaTiESchEma (m166) voor hygiEnE Lavanda T5

Hygiene Lavanda T5

www.ecophon.nl/nlce
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Een betere geluidsomgeving 
met Ecophon Hygiene™

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.

Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, NL, Telefoon +31 (0)76 - 502 00 00, Fax +31 (0)76 - 501 74 00
e-mail: plafonds@ecophon.nl, www.ecophon.nl
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