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Ecophon 
"hvor mennesker arbeider og kommu niserer" 

Våroppgave 

Vår oppgave er å bidra lil el bra arbeidsmiljø for øyel, øret og sjelen 

Vi gjør delle ved å fremskaffe lydabsorberende himl ing· og vegg· 

absorbenlsyslemer med vel overveide funks joner, allrokliv ulform ing og 

eksellenl lydabsorpsjon 

Vår oppgove er å skape el god! lydmiljø på alle arbeidsplasser slik som 

konlorer, undervisnings· og omsorgslokaler, sensiliv høyteknologiindustri og på 

i offenllige sleder. 

El godt arbeidsmiljø gjør mye for å fremme menneskers velvære og yleevne. 

Mange faktorer henger sammen her · lydmiljøel er en viktig del av dem . 

Bedriften Ecophon 

~ 
SAINT·GOBAIN Ecophon er en del av Sainl Gobain gruppen og en 

ledende, global leverandør ov systemer for lydabsorberende himlinger og 

veggpaneler. En innovativ innstil ling kombiner! med lang erfaring. Ecophon 

syslemer og produkler morkedsføres i Norge gjennom Glova AS . Delle 

belyr al du i Norge, som i resten av verden, får personlig oppfølg ing av full! 

kompelenl leknisk personell. Ecophons hovedkonlor ligger i Hyll inge, Sverige 

Produksjonen er også lokal iser! i Hyl linge, men noen produkler, for del norske 

markedel, blir produser! i Norge 
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Presentasjon på www.ecophon.no 

-

Via vårt web-område bringer vi deg akustikk support og 

produkt informasjon 24 timer i døgnet. 
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BESKRIVENDE ILLUSTRASJONER 

Moderne og beskrivende illuslrosjoner hjelper deg 

fil å forslå fordelene med vår informasjon, både 

om syslemer og produkler. 
~ les mer om Akutex-1

•
1 overflateteknologi på weben. På alle sider 

~ med dette symbolel er produklene lilgjengelige med Akutex 
overflate. 

LYDEKSEMPLER 

Ved å sammenl igne ulike okusliske miljøer g ir vi 

deg mulighelen fil å forslå hvordan lyd påvirker 

mennesker. 

3D ANIMASJONER 

Opplev våre produkl inslollos joner på en rask og 

inspirerende måle. 

INSPIRERENDE SLIDESHOW 

Få noen ideer fil hvordan våre produkler kon 

anvendes for å kombinere design og okuslikk. 

INTERAKTIV FARGEVELGER 

Skop d ine egne fargekombinasjoner med 

veggpaneler på weben før de monleres. 



Teknisk dokumentasjon 

Både nybygg og rehabilterte bygg er i dag teknisk avanserte og krever gjennomtenkte 

funksjonsbeskri velser som kan variere betydelig mellom ulike miljøer og bruksområder. For a t 

byggene skal fungere som beregnet, med et godt miljø for brukerne, stilles det høye krav til 

de byggematerialene og de tekni ske løsningene som benyttes. 

Funksjonskra vene som stilles til himlinger er ofte omfattende. Egen ska per og utførelse må være 

i samsvar med byggestandarder, forskrifter og individuelle spesifikasjoner som tar hensyn til 

nåværende og fremtidig anvendelse og virksom het i bygget. 

AKUSTIKK 

o.P Practico l sound obsorplion coeffk ient 
Romakustikk beskriver hvordan lyd oppfø rer seg i rommet og hvordan 

vi mennesker oppfatter ulike akustiske fenomene r. Bygningsakustikk 

dekker også området lyd iso lasjon. 

0.0 

Absorpsjonsklcssene A 

Absorpsionsklossene C 

Absorpsjonsklossene E 

~_L _ _lee'.'.....__Jc__ J_ _ _l_'---""1===l- Uk!ossilisie11 

Absorpsjonsklossene hor benevnelser mellom A - E, hvor cbsorps1onsk!osse A hm 

den høyeste lydobsorpsionen og E den laveste. Ti l en ongiH lydabsorpsjonsklosse 

må det alltid angis en spesi fiser! rotol konsrruksjonshøyde !tkh) 

VERTIKALE DIMENSJONER 

C8J -b-- . t 
------::::::::-::::::1 --- ~ 

U =Minste 10tole konstruksjonshøyde 

0 =Minste høyde for demonterborhet 

la It. 

Formen, større lsen, overflatetype og møblering av et rom er alt 

avgjørende for de akusti ske egenskapene. Romakusti sk des ign 

innebærer å kontro llere disse faktorene, for på denne måten å influere 

på lydabsorpsjon, re fl eksjon, utbrede lse og spredning i forhold ti l å 

imøtekomme en gitt type funksjon eller aktiv itet. I mange av de mest 

vanlige typer rom , er en lydabsorberende himling det mest prak ti ske for 

å oppnå god romakustisk komfort ( Room Acoustic Comfort ). 

Himlingens lydabsorberende egenskaper er beskrevet i lydabsorberende 

klasser ( A-E ), i en internasjona l standard ( EN ISO 11 654 ). Klasse 

A er høyeste nivå av lydabsorbsjon. De fleste systemene til Ecophon 

tilfredstiller høyeste Klasse A. Korresponderende NRC/SAA verdien, 

i henhold til ASTM C 423 , ligger mellom 0,85 og 1,0. Maksimum 

oppnåelig verdi er 1,0. 

TILGJENGELIGHET 

En viktig funksjon for systemhimlinger er å skjule overliggende 

installasjoner. For inspeksjon og service er det en stor fordel med lett 

demonterbare himlingsplater. Platenes kantutforming og monteringsmetode 

gir ulik grad av demonterbarhet. De fl este av Ecophon's systemer er fu ll t 

demonterbare. 

RENGJØRING 

For va rig, økonomi sk ved likehold skal den synlige overflaten være 

motstandsdykt ig mot skitt og støv og være enke l og rengjøre. Ecophon med 

overflatene Akutex Tog Akutex FT er et godt va lg da overflatebelegget 

hindrer skitt og støv fra å feste seg og samtidig tå ler rangjøring om 

nødvendig. Se anvisning for rengjøringsmetode for hvert enke lt produkt. 
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L YSEFFEKTIVITET 

Lys har en avgjø rende påv irkning på det helhetlige utseendet og 

føle lsen for et rom. En nøkke lfaktor er hvordan himlingen refl ekterer 

og sprer lyset. Det skal ikke skapes g lans eller irriterende refleksjoner. 

En hvit Ecophon himling med Akutex T overflate refl ekterer 84% av 

det innfa llende lyset og 99% av refl eksjonen er diffusert (spredt) . 

Tilsvarende tall for Akutex FT er henholdsvis 85% og 99%. Akutex 

FT har også en annen viktig egenskap; en optimal Retro Re fleksjons 

Coeffi cient . Dette betyr at overflaten ser li k ut enten lyset kommer fra 

samme eller motsatt retning i forhold til iakttageren når han betrakter 

overflaten. 

KLIMAPÅVIRKNING 

Kjernematerialet i Ecophon himlingsplater er vannavstøtende glassull. 

Absorpsjon av fuktigh et fra luften er ubetyde li g . De fleste Ecophon 

platene tåler en relativ fukti ghet på 95% ved 30 C uten vridning, 

bøyning e ller de laminering. Alle byggematerialer som er konstant 

utsatt for varme og fukti ge forho ld løper en ri s iko for sopp groe, slik at 

hensiktsmess ig rengjøring må påregnes. 

INNFLYTELSE PÅ MILJØET 

Nesten 80 % av bas is materia let i Ecophon himlingsplater består 

av gjenvunnet husho ldningsglass og res irkulert glassull. De fl este 

Ecophon produkter tilfredstiller Nordi sk Svane Miljømerkings kriteri er 

( Svanemerking) . Denne standard dekker de eksterne og interne 

milj øpåv irkninger til et produkt fra råmateria ler til resirkulering/ 

deponering. 
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Ecophon™ Edge: Medialin Tour und Taxis, Belgium,Arkitekt: P1oscm CVBA, Antwe1p, 

Foto. Studio Schuurmons Fotogrolie 

fh 
~~,,,, 

310 007 

Nordisk Svane Miljømerkings 
kriterier. I Svanemerking J 

• Resirkulering 

• Transporl 

• Ergonomi 

• levetid 



Ml 

I en brennende bygning kon forholdene raskr bli slik ai risikoen 

for personskode er overhengende. NOr mon konsrruerer 

rømningssikkerhe;en, må det tm hensyn til gi ftige gasser, siklen. 

varmestråling og lempero1ur. For eksempel bør ikke luhremperaiuren 

være hzyere enn 80 "C i rom wm mennesker 1ømrner gjennom 

• Overflalekledningen på vegger og 

i tok er avgjørende for den tidlige 

utviklingen av bronnfoløpel i el rom. 

• Overtenning skier ved en tempera!ur 

på amrrenl 600 C 

• Molsimumstemperoturen for !rygg 

evakuering er omtrnl 80 C. 

INNEKLIMA 

Inneklima har en vesent lig påvirkning på fo lks helse. Byggematerialer 

som avgir partikler eller kjemi ske emmisjoner skal unngås. 

De fl este Ecophon produkter er sertifisert etter lnndoor Climate 

Labelling ( DI M) og Building Materi al Emi ssion Clasification M I og 

tilfredstiller de høyeste krav. Produktene er også anbefalt av det Svenske 

Astma og All ergi Forbundet. 

BRANNSIKKERHET 

Kravene til brannsikkerhet fo r nedforede himlinger kan va ri ere 

avhengig av både romtype og bygning de er installert i. Alli kevel er det 

to vikti ge krav til utfø relse som er avgjørende: 

• Himlingen skal gi et ubetydelig bidrag til fl amme og røyk utvikling. 

• Himlingen skal ikke ko llapse og fa lle ned i den tid lige fasen av en 

brann, når evakuering og redningsoperasjoner fremde les er i gang. 

Alle Ecophon himlingssystemer tilfredstiller disse krav. 

EUROPA EN 13501·1 us ASTME 126'! 

Kloss Produk1er <loss Produk1er 

A2-.l.d0 Focus. KlossA Focus. 

Gedino, Ged ino. 

Venus, Venus, 

Sombro, Sombro. 
fv\osre1, 1'v\osre1, 

Mosre1 S Solo Access 

Comblson SuperG 

Duo. Access, Hygiene 

Super G, Woll Panel 

Hygiene, 

Woll Ponel, 

B·sl,dO Focus S·line, 

Focus Ouodro, 

Focus L·line 

Focus Flexilorm. 
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MEKAN ISKE EGENSKAPER 

Mekani ske egenskaper omfatter bærekapasitet og s lagmotstand . Platene 

og bæresystemet er utsatt for ulike laster. A lle disse lastene må det tas 

hensyn til når man planlegger og designer en himling. Selve platen kan 

bare ta små laster, slik som vekten av en liten spotlight. 

INSTALLASJON 

Strukturen i g lassull er s lik at himlingsplatene får meget gode 

mekani ske egenskaper i fo rhold til egen vekt. Dette betyr at platene 

er stabile og tå ler robust håndtering, men er allikevel smidig og lett å 

arbe ide med. En vanlig stanleykniv kan benyttes til å tilpasse platene 

og til hulltagning. Montasjevei ledninger kan lastes ned fra Ecophons 

hj emmeside www.ecophon.no . 

Ecophon Sombro/ Focus Ds: AFG Arena, Shoppingcenter, Si.Gallen Switzer!ond Arkitekt: Romseier & Associa te~ Ltd 
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Statisk last 
Vekten av selve himlingen og vekten 

av p6festede elementer for eksempel 

lysutstyr, høyttalere, ventilosjonsdetolj 

er, skilt osv. 

Dynamisk last 

Mekanisk påvirkning. lar eksempel 

treff med ball i gymsaler eller trykk lra 

spyling på hygieneplater 

Nyttelast 

All last som blir tillagt det rene 

himlingssyslemet. Nyttelast kon 

forekomme både som slatisk og 

dynamisk lost. 

Dimensionerende last 

Egenvekten av himlingen samt den 

eventuelle nyfleloslen som himlingen er 

konstruer! for. 

~Om'"~"~• 
byggeprosessen for å unngå 

tilsmussing. 

• Bruk alltid hvite bomullsvanter ved 

håndtering av himlingsp!oters. 



Applikasjonsguide 

Denne ve iledningen ska l hje lpe deg med å finn e en egnet 

him li ngs løsning for et bestemt område. Anbefa lingene baserer seg 

på vå r lange erfaring med å utv ikl e akusti ske himlinger tilpasset de 

krav som still es for ulike områder under normale forho ld. Det kan 

imidlertid være spes ie lle forho ld som gjør at et system som er vist 

i oversikten fo r et bestemt område likevel ikke er den best egnede 

løsningen. Dette avhenger av s ituasjonen. 

Vi har va lgt å vise de to beste a lternativene fo r hver type , samtidig 

som vi opplyser om at det kan finn es andre, a lternat ive løsninger 

som er lave re rangert. 

-
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Under "Teknisk dokumentasjon" finne r du detaljerte beskri ve lser 

av krav og standarder for de uli ke himlingene. For in forma sjon 

om de enke lte sys temers ytelse, se sys tembeskrive lsene. Dersom 

du har noen spørsmål, ell er ønsker mer informasjon, er du 

ve lkommen til å kontakte oss, www.ecophon.no. 



FOCUS FRITI MASTER _C_O_M_ B-IS_O_N _ _ G_E_D_l_N_A _ _ V_EN_ U_S __ A_C_C_E_S_S 11· · · HYGIENE SUPER G HENGENDE 
ENHETER 

Kontor 

Resepsjon/inngangsparti 

Korridor 

Åpen løsning 

Stillesone 

Stille rom 

Hvileområde 

Cellekontorer 

Rom med flyttbare moduler 

Møterom 

Konferanserom 

Kopimaskin rom 

Kjøkken 

Kantine 

Undervisning 

Inngang/fellesarealer I garderobe 

Korridor/Stoirs 

Klasserom 

Åpent læremiljø 

Konferanse/ gruppe rom 

Foredragssal/ monteringshall 

Verksred 

Musikk/drama/danse rom 

Bibliotek/multimedio1om/!esesol/læreværelse 

Cellekontor/resepsjon 

Kontine/kofeierio/restouron! 

Kjølken 

Garderobe 

Gymsol/idrettshall 

Svømmebasseng 

Leke/ aktivitetsrom 

Helse 

Overvåkningsrom/posientrom 

Inngangsparti 

Vrimlearealer/korridor 

Konsultasjon/behandlingsrom 

Operasjonssal 

Lcbrotorie 

Hygienerom 

Venlerom/Blb!iotek 

Restaurant/kafe 

) ln!ensivbehondling/rekreosionsrom 

Kjøkken 

Cellekontor 

Rom med flyttbare moduler 

Kino 

Inngangsparti 

Kinosal 

Prosjektorrom 

Korridor 

Hvilerom 

Sport og fritid 

Tennishall 

Sportshall 

Svømmebasseng 

Restaurant 

Spisesal 

Kjøkken 

Kjøpesenter 

Butikk 

Gangarealer 

Industri 

Apotek 

Matvarer 

Elektronikk 

• • • = anbefalt • • =bro alternativ 
Ecophon himlinger sammen med veggpaneler egner seg utmerket for å oppnå god rom akustisk komfort. Vi anbefaler en kombinas·on av Moster Solo Smed vegg oneler når betongen fungerer som k·øle/ vorme aktivator. 
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FOCUS 
Møter høyeste krav til 

form og funksjon 

MASTER 
Når akustikken er 

ekstra viktig 

ACCESS 
Gir total tilgjengelighet 

HYGIENE 
Godt lydmiljø i rom med 

høye hyg ienekrov 

FRITTHENGENDE ENHETER 
Designenheter for 
akustiske formål 

COMBISON 
Både lydisolering og 

lydabsorpsjon 

VENUS 
Tilfredssti ller de 

grunnleggende krav 

SUPER G 
løsninger for støt og støy 

lO 

INTEGRERTE LYSKILDER 
Integrert i Ecophon 

hi m li ngssystemer 

GEDINA 
Standardløsninger som 
tilfredsstiller høye krov 

SOM BRA 
Den svarte akustiske himlingen 

WALL PANEL 
Vertikal akustikk som al ternativ 
eller tillegg til akustisk himl ing 



) 
/ 

) 

Ecophon Produkter og systemer 

Ecophons utvalg omfatter forskjellige produktfa milier. Alle disse 

fami liene består igjen av en rekke forskjellige systemer som oppfyller 

ulike krav med hensyn til ytel sesegenskaper, kantutforminger, 

større lser og overflater. Hver systemfami lie har sine spesifikke 

egenskaper og er utviklet for å være idee lle for spesielle områder, selv 

om de også kan brukes i andre sammenhenger. 

FOCUS 

FRITTHENGENDE ENHETER 

INTEGRERTE LYSKILDER 

MASTER 

COMBISON 

GEDINA 

VENUS 

ACCESS 

SOM BRA 

HYGIENE 

SUPER G 

WALL PANEL 

CONNECT 
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Ecophon Focus™ 
Møter høyeste krav til form og funksjon 

Familien Ecophon Focus g ir deg mu ligheter til mange forsk jellige 
himlingsdesign og kan samtidig oppfylle strenge krav til førsteklasses 
akustikk. Et stort utvalg av ka ntdesign, former og nivåforskje ller g ir deg 
fr ihet til å skape et miljø som oppnår høye standarder med hensyn til 
akustikk, lys, komfort og stemning. 
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N ord strand Frisensla m Rung, Gothenburg, Sweden 

Foto: Bert Leond ersson 

Åtte kantdesign for utseende og funksjonalitet 
Ecophon Focus leveres med en rekke forskjellige kantdesign for 
skjult eller synlig opphengssytem, for nedforet eller direktefestet 
montasje. Kantdesignene vi l ikke bare påvirke himlingens generelle 
utseende, men vil også muliggjøre ulike krav ti l demonterbarhet og 
tilgjengelighet over him ling. 



Focus Ds system Focus B system 

AKUSTIKK: 

ap Praktisk lydabsorpsjonsfaktor 

1.0 ····· 
0.8 

/ 
0.6 / 

/ 
0.4 

0.2 ? 0.0 t-------t----t----i---+---+-----+- ---< 

Focus Dg system med Connect T24 ultra 
mott svart 

Focus F monteres ved at mon skrur den 
fast direkte til underlaget. 

LYDABSORPSJON : I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold til NS-EN ISO l 1654. 

ADSKILLELSE (Taleforståelighet): Arti culation Class AC i 
henhold til ASTM E 1111 og E1110. 

125 250 500 1000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Focus Ds 200 mm tkh 
--- Ecophon Focus Ds 50 mm tkh 
tkh = total konstruks jonshøyde 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

/AC 

± Jg 
Synlig bæresystem. 600x600, 1200x600, 1200x l200, A 50/ l OOmm 

Focus A Lett demonterbar. l 600x600, l 800x600, 2000x600, / 190 
<---J 2400x600 24/ 15 

Focus B For direktemontering med lim . 600x600 c 23 mm 
' I ,Jg 

/-u 
' 

Focus C l Skjult bæresystem . 600x600, 1200x600 A 23/135 mm 
' ~ ,]g Ikke demonterbar. / 180 

u 
' 

Focus Ds ~] g Skjult bæresystem. 600x600, 1200x600, 1200xl200, A 65/ 135 mm 
Symmetrisk kant. l 600x600, l 800x600, 2000x600, / 180 

u Lett demonterbare plater. 2400x600 
' 

Focus Dg 

~]~ 
Unik kan tutforming. 600x600, 1200x600, 1200xl200, A 65/ ll 5mm 
Flytende utseende. l 600x600, l 800x600, 2000x600, / 180 

LJ Lett demonterbare plater. 2400x600 
8 

Focus E 
*]g]g 

Delvi s skjult bæresystem. 600x600, 1200x600, 1200x l 200, A 60/llOmm 
Lett demonterbar. 1600x600, 1800x600, 2000x600, / 180 

'---' 2400x600 24/1 5 

Focus Ebx de]~ Synlig bæresystem, sk box grid , 600x600 A 11 0 mm 
med bæresystem og plater på / 180 

'--' samme nivå. Lett demonterbar. 21 

Focus F For di rektemontering med skruer. 600x600, 1200x600 c 20 mm 
' 

t -~ 

/-u 
' 

Akutex·· 
Surface, Technology 

13 byhophon' 



Ecophon Focus™ 
Unike kompletterende løsninger 

Basen Rozano, Worsow, Poland 

I 

I I 

Ecophon Focus-sortimentet inneholder en rekke kompletterende 
systemer som gir nye mu ligheter med hensyn til både form og 
funksjon. 

Ecophon Focus ™ 3-dimensjonelle tak 
Med Ecophon Focus™ buede takelementer - 5-line, Quadro, L-line 
og Flexiform er det enkelt å tilpasse takhøyden i ulike deler av 
himl ingen til de in stallasjoner og bygningsdetaljer som måtte finnes . 
Ved å forhøye himlingen der det er mulig, og senke den der det er 
nødvend ig, kan man få en spennende og særpreget løsning. 

Akutex'" 
Su'roce Technolog'r 

by Ecophon' 14 
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Ecophon Focus TM frieze 
Lydabsorbentene i frisene langs veggene i et rom spi ller en spesie lt 
viktig rolle, ettersom de ikke bare absorberer lyd som kommer 
d irekte fra lydkilden, men også lyd som reflekteres fra de øvre 
delene av veggen. Ecophon Focus frieze brukes for å skape en myk 
overgang mellom vegg og himling, uten synlige profiler. 

• 



Focus S..Jine element 

AKUSTIKK: 

ap Prakti sk lydabsorps jonsfaktor 

1.0 

0.8 
~ 

0.6 / 
/ 

0.4 
,r 

0.2 

? o.o 

Seksjon av Focus L-line system med 
Connecl T24 

./ -./ 

Seksjon av Ecophon Quodro system med 
Connecl T24 

1.0 

0.8 J 
I 

0.6 I 
I 

0.4 V 

0.2 

? o.o 

Focus Flexiform absorbent 

--- "-... 
.......... 

l 25 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Focus S-line E, Focus L-Line E, Focus Ouadro E, 

Focus Frieze 200 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON : I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassi fi sering i henhold ti l NS-EN ISO l l 654. 

u 
Focus S-line E S-formede plater for 

~ nivåoverganger. 
h=2 l 0 eller 310 mm. 

Focus L-line E L-formede plater for 

( nivåovergonger. 

Focus Quadro E Konkave eller konvekse plater for 

' 
nivåoverganger. 

Focus Flexiform .·;. Fleksible plater som formes på 
stedet. 

-----".:·".:::;. 

k. Skaper en slett overgang mellom 
Focus Frieze tak og vegg. 

Frekvens Hz 
- Ecophon Focus Flexiform 200 mm tkh 
tkh = tota l konstruks jonshøyde 

Beste kombinasjon Dimensjon Absorpsjon 
med Focus mm klasse 

A Ds Dg E 
/AC 

1200x600 B 

• 1200x l 200 

1200x600 B 
• 

1200x300 B 

• 1200x450 

1200x600 

• 1600x600 B 
2000x600 
2400x600 

2400x600 A/ 
• 190 
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Minste høyde for 
demonterba rhet 

60 

r' 
Akutex·· 

-j 
Surfac.: Ter::hnology 

byEcophon' 

I 
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Ecophon Fritthengende nedforede enheter 

Ecophon Focus™ Wing 
Ecophon Focus Wing gir himlingen en helt ny dimensjon . Med 
dette systemet blir himlingen mer enn bare en overflate - det blir et 
designelement og et blikkfang . Focus Wing kan brukes som avslutning 
til en fritthengende enhet aver møte- eller arbeidsplasser. Systemet kan 
også brukes ved nivåoverganger, eller som en overgang til andre deler av 
bygningen. 

Ecophon Edge ™ 500 
Ecophon Edge er et fritthengende system med en egen karakteristisk 
utforming, siden seksjonen Connect Edge Profil og Connect Edge 
Hjørne har en lett vertikal helning. Den svevende himlingen, montert i 
rektangulære seksjoner, utgjør et designelement med en myk og balansert 
fremtoning , takket være Edge-listene. De ytre kantene vinkles lett oppover 
og utover eller nedover og utover, etter behov. 

Akutex· 
$;foce Technology 

byEtophon• 
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Ecophon Master™ Solo S 
Ecophon Master Solo S er et horisontalt element med malte 
kanter. Det er ingen profiler rundt denne enslige en heten som 
g ir den et meget rent, minimalistisk utseende. Produktet er å få i 
l 200x l 200x40 mm eller 2400x l 200x40 mm med Akutex FT 
overflate i Hvit Frost. 

Ecophon Master™ Baffle 
I tilfeller der heldekkende himling ikke er anvendelig eller ønsket, I. 
eks. i bygninger med varme / kjølesystemer innbygget i bjelkelaget, 
såkalt CCA, eller der hvor horisontale himlinger ikke er egnet p.g .a. 
overlys, sprinkler el ler andre tekni ske installasjoner. Ecophon Master 
Baffle er et lett demonterbart system med god avstand mellom 
bafflene ved hjelp av Connect Styrestilt. 



Focus Wing ytterhjørne. Også tilgjengelig 
som innerhjørne. 

AKUSTIKK: 

Seksjon ov Focus Edge 500 system 

A.q Equivalent absorption area per unit, m2 

3.0 

2.5 / -........ 
/ / -

/ /.···· .......... ... .. 2.0 
A.,, 

1.5 .-:I' 
j 

1.0 .w 
.//' 

V" ? 0.5 

Moster Solo S Moster Baffle 

5.0 / ~ 

/ 
4.0 / / --········ .. 

/ /···· .... 

3.0 /.: / 
.. ·-V 

2.0 ..- v 
~ 

"'.'/ 

125 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Fre kvens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Master Solo S 1200x1200 / 1000 mm tkh 
- Ecophon Master Solo S 1200x1200 / 400 mm tkh 
·· · Ecophon Master Solo S l 200x 1200 / 200 mm tkh 
tkh = tota l konstruksjonshøyde 

Frekvens Hz 
- Ecophon Master Sola S 2400x 1200 / 1000 mm tkh 
- Ecophon Master Solo S 2400x 1200 / 400 mm tkh 
··· Ecophon Master Solo S 2400x 1200 / 200 mm tkh 
tkh = total konstruks jonshøyde 

Verdiene i diagrommel henviser lil målinger av hver enkel enhet. Hvis enhetene er plassert i grupper med avstand mellom hver enhet mindre enn 0,5 m, vil AeQ per enhet bli noe redusert 

LYDABSORPSJO N : I henhold til NS-EN ISO 354 . 

J Beste kombinasjon Dimensjon Absorpsjon Minste høyde for 
med Focus mm klasse demonterbarhet 

Ds Dg E 
/AC 

Focus Wing r==;= t:. Vingeformede absorbenter for l 200x200 135 
fritthengende montering. • • 

b Svakt skånenede profil for 2400x80 135 
Edge 500 fritthengende enheter. • • • 

Master Solo S 

61. 
En fritthengende enhet med Fritthehengende 1200x l200 (A) 140 
et ren t utseende og en lett nedforede enheter 2400xl200 140 
montering. Diskrete, justerbare 
wire pend ler med ingen 
synlige profiler. 

Master Baffle 
li Akustikbaffel montert med Fritthehengende l l 94x200 D 220 

Baffleprofil . nedforede enheter l 194x300 320 
... 

" 
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Ecophon Integrerte lysk i Ider/n ivåoverganger 

Ecophon Belyste Nivåoverganger 
Ecophon Belyst Nivåovergang er i praksis en åpen lyskasse. Hvis man 
vil ha en lyskasse i en spesiell størrelse kan flere lengder og former 
kombineres. Ecophon Belyst Nivåovergang gjør det mulig å utnytte 
den tilgjengelige høyden og rommets volum på en kreativ måte, til å 
skape et blikkfang, betone rommets karakter, eller markere retningen i 
et gangområde. Gjennom indirekte belysning skaper Ecophon Belyst 
Nivåovergang et jevnt og harmonisk lysskinn , samtidig som den 
forsterker skyggedannelsen i rommet. 

Ecophon Light Coffer 
Ecophon Light Coffer brukes ti l generell belysn ing , til belysning av et 
spesielt område, eller som et estetisk element i taket. Gjennom indirekte 
belysning skaper Ecophon Light Coffer et jevnt og harmonisk lysskinn, 
samtidig som den fremhever skyggedannelsen i rommet. Når Ecophon 
Light Coffer brukes som generel l belysning i større rom med mange 
arbeidsplasser bør den supplereres med ytterligere belysning . 

18 

Ecophon Dot™, Square™ og Line™ 
Ecophon Dot™, Square™ og Line™ er en helt integrerte armaturer, 
utvik let for Ecophon him linger med Akutex overflate. Armaturer 
utformet for å oppnå en spennende lyseffekt, og som passer for 
ulike typer av rom . Ecophon Doter først og fremst beregnet på 
stemningsbelysning / allmenn belysning , men fungerer til og med som 
punktbelysning for å fremheve rommets karakter. Ded lavere delen 
av armaturen er lett å demontere. 

Ecophon Hygiene™ Lavanda TS 
En lysarmatur som kan anvendes sammen med Ecophon Hygiene 
himlinger. Ecophon Hyg iene Lavanda T5 er utstyrt med høyfrekvens 
ballast, er innfelt i himlingen for å unngå oppsamlinger av smuss og 
støv, og tåler høytrykksvask (IP65) . 



u 

Armalurprofil Oppheng for armaturprofil 

ELEKTRISKE DATA: 230-240V, 50 Hz, energifaktor cos ~>0, 9. 

GODKJENNINGER : IP20, ( E ' ~ '~ 

Ecophon r Komplette sett for nivåovergang 
Belyste nivå- og belysning . 
overganger 

Ecophon Light Komplette lyskasser. 

Coffer 
-

Ecophon Dot 

~ 
Fullt integrert lys. 

Ecophon 

~ 
Fullt integrert lys 

Square 43 
' 

Ecophon Line ~C!l 1 Fullt integrert lys 

-
~ 
~ 

Hygiene CJc Innfelt armatur. Tåler hyppig 
Lavanda TS spyl ing med lavt og høyt trykk. 

* )Ikke anbefa lt med 135 grader hjørne 
** )Også kombinerbar med Master E 
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Ecophon Dat med Focus Ds system Hygiene Lovondo med Protec C system 

Beste kombinasjon Dimensjon Nødvendig antall 
med Focus mm armaturer I m2 

c Ds Dg E 
per 100 lux 

1200x600 

• * ) • *) • *) 

fra 
2400x2400 • • • • til 
4800x6000 

600x600 0 .074 

• • • **) 

600x600 0.066 

• • •* *) 

• • • l 200x600 0.074 

Monteres med Hyg iene 600x600 PS 0.037 PTP 0.027 
himlingssystemer l 200x300 PS 0.025 PTP 0.019 



Ecophon Master™ 
Når akustikken er ekstra viktig 

I en informasjons- el ler undervisn ingssituas jon er det spesie lt viktig at 
talerens ord når frem ti l tilhørerne. 

Utviklet for klasserom og kontorlandskap 
Dersom du har behov for en himling som gir bedre taleoppfattelse, 
har tester vist at Master Alpha er i en klasse for seg på dette området. 
Himlingen har utmerkede lydabsorps jonsegenskaper, selv ved lave 
frekvenser. Derfor egner Ecophon Master a lpha seg også særlig godt 
til kontorlandskap, der maksimal lydabsorpsjon er ønskelig over hele 
frekvensområdet. Den egner seg også i rom hvor det forekommer 
lavfrekvent støy fra ventilasjonssystem eller ytre lydkilder som f. eks. 
trafikkstøy. 

Akutex· 
Surfoce Technology 
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Ecophon Master™ for ulike situasjoner 
Ecophon Master familien finnes med tre ulike overflatebehandlinger 
og ett supplement, som kan kombineres etter behov. For detaljert 
informasjon, vennl igst se Akustikk på www.ecophon.no . 

alpha - overflaten som gir høyest lydabsorpsjon - klosse A - brukes til 
heldekkende okustisk himling i kontorlandskap, undervisningslokaler og 
konferanserom på opp til I 00 m2, eventuelt i kombinasjon med Moster gom mo. 

beta - passer til heldekkende himling i musikksoler med en gulvoverflate på opp 
til I 00 m2 . Den gir bedre klang fordi den hor lovere lydabsorpsjon - klosse C - i 
høye frekvenser. 

gamma - virker bore lydabsorberende ved love frekvenser og fungerer ellers 
som en lydreflektor - klosse E. Moster gamma brukes sammen med Moster alpha 
i forelesningssaler som er større enn l 00 m2. Den gir dessuten en hurtig refleks av 
lyd til ta leren. 

extra bass - er et supplement til Moster alpha som øker lydabsorpsjonen 
ytterligere i love frekvenser. Delte er spesielt viktig for personer med nedsoff hørsel. 



Seksjon av Master A med Extra Bass Seksjon av Moster B system 

AKUSTIKK: 

C\ Praktisk lydabsarpsiansfaktor 

1.0 
/ 

0. 8 I/ 
..... / . .. ····· 

'-.....,_ / .. ·· 
... 

0. 6 ... 

0.4 

0.2 --- --
? oo --

Seksjon av Master C system 

1.0 

0.8 

Master Ds - Hver himlingsplote er lett 
demonterbar 

/. ·· ·· ····· · ... .. .... . ·········· .. 
0.6 / / 

/.·" 
0.4 .· 

........ 
.... 

0.2 -~ ---
? o.o 

125 250 500 1000 2000 4000 Frekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Frekvens Hz ai: 

~ 
Frekvens Hz 

Ecophon Master Ds/ alpha 200 mm tkh 
". Ecophon Master Ds/ beta 200 mm tkh 
··· Ecophon Master Ds/gamma 200 mm tkh 
tkh ; total konstruksionshøyde 

LYDABSORPSJON : I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold til NS-EN ISO l 1654. 

ADSKILLELSE (Taleforståelighet) : Articulation Class AC i henhold til 
ASTME 11 11ogE11 10. 

0 
' } Synlig bæresystem. 

Master A Lett demonterbar. 
~ 

" 

Master B ! i]• For direktemontering med lim . 

~ 

Master C i]• 
Skiult bæresystem. 
Ikke demonterbar. 

~ 

Master Ds cfuJ. Ski ult bæresystem . 
Lett demonterbar. 

i 

Master E Delvis skiult bæresystem. :J· Lett demonterbar. ' 0 

~ 

" 

Master F i} For direktemontering med skruer. 

~ 

Frekvens Hz 
Ecophon Master Ds/ alpha 95 mm tkh 

••• Ecophon Master Ds/beta l 05 mm tkh 
··· Ecophon Master Ds/gamma 95 mm tkh 
tkh ; total konstruksjonshøyde 

Dimensjon mm Absorpsjon 
klasse 
/AC 

600x600, 1200x600, A 
1200x l 200 /200 

600x600 A 
/-

600x600 A 
/ 190 

600x600 A 
/ 190 

600x600, l 200x 1200 A 
/ 190 

600x600, 1200x600 A 
;. 

Minste høyde for 
demonterbarhet 

50/lOOmm 

43 mm 

43/155 mm 

95/150 mm 

60/ ll Omm 

40 mm 

Akutex" 



Ecophon Combison™ 
Både lydisolering og lydabsorpsjon 

Mange moderne bygg oppføres på en måte som åpner for fremtidige 
endr inger og tilpasni ng til ul ike leietakeres behov. Rominndelingen er 
fleksibel , in stallasjoner er flyttbare, og innredning , vegger og tak kan 
enkelt modifiseres. Flyttbare skillevegger kan en ten til sluttes til himlingen 
eller bryte gjennom den. I begge tilfeller kan lyd passere mellom 
rommene via hulrommet mellom himlingen og etasjesk ille. 
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Ecophon Combison egner seg også for disse formålene: 

- Luftlydisolering mot støy fra in stallasjoner som ligger ovenfor 
him lingen. 

- Vertikal luftlydisolering mellom to etasjer. 

- Trinnlydisolering mellom to etasjer. 



Combison Uno A plate Seksjon av Combison Uno Ds system 

AKUSTIKK: 

o:P Praktisk lydabsorpsjonsfaktor 

1.0 

0.8 / 
/ 

0.6 / 
/ 

0.4 / 

0.2 

? oo 
125 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Combison Duo A 200 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON: I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold til NS-EN ISO l 1654. 

LYDISOLASJON : D,,i,w =40 dB i følge ISO l 0848-2 og vurdering i følge EN 
ISO 717. 

ADSKILLELSE (Taleforståelighet) : Articulation Class AC i henhold til ASTM E 
1~ 1111 og E 1110. 

aEJ~ Combison Uno A Synlig bæresystem. 
L.....J Demonterbare plater. ,, 

Combison Uno Ds ~Jg Skjult bæresystem. 
Demonterbare plater. 

u 
' 

Combison Duo A : 
} Synlig bæresystem . 

' Demonterbare plater. ' ' 0 

' 
L.....J 

" 
Combison Duo E OOJ" Delvis sk jult bæresystem. 

0 

Demonterbare plater. ~ 
L.....J ,, 
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Combison Duo E system Seksjon ov Combison Duo E system 

1.0 -
0.8 / 

/ 
0.6 / 

/ 
0.4 / 

/ 

0.2 

? o.o 
125 250 500 

Frekvens Hz 
- Combison Duo E 200 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

-............ 

1000 2000 4000 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

/AC 

600x600x, 1200x600 c 50/ lOOmm 
/ -

600x600 c 135 mm 
/ -

600x600 A 80/ lOOmm 
/ 190 

600x600 A 90/ 11 0 mm 
/ 190 

Frek vens Hz 



Ecophon GedinaTM 
Standardløsninger som tilfredsstiller høye krav 

Ecophon Ged ina ™ er en klassiker og et sikkert va lg . Takket være 
kontinuerl ig produktutvikling tilfredsstiller Gedina alle de høye kravene 
som i dag stilles til himlinger, når det g jelder fleksibilitet, håndtering og 
miljø, samtidig som de gode lydabsorberingsegenskapene er bevart. 
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En robust og lite tidkrevende løsning 
Både Gedina A og Gedina E monteres i et vanl ig T24 eller Tl 5 
bæresystem . Monteringen utføres raskt, og gir en enkel og robust 
takløsning . 



I 

Seksjon av Ged ino A system Gedino A system 

AKUSTIKK: 

ap Praktisk lydabsorpsionsfaktor 

l. O 
.....: ·· 

0.8 .. ·· -.............-
I 

0.6 I 
I 

0.4 I 

0.2 

? o.o 
125 250 500 1 000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Gedina A 200 mm tkh 
··· Ecophon Gedina A 50 mm tkh 
tkh = total konstruksionshøyde 

LYDABSORPSJON: I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold til NS-EN ISO 11654. 

ADSKILLELSE (Taleforståelighet) : Articu lation Class AC i henhold til 
ASTM E 1111 og E 11 10. 

±]~ Gedina A Synlig bæresystem . 
~ Lett demonterbar. 24/ 15 

Gedina E ~~~ Delvi s sk iult bæresystem. 
Lett demonterbar. 

~ 
24/ 15 
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Gedina E plate Seksjon av Gedino E system 

l.O >-----1-------<------<--___,.,----+~---+-----< 

0.8 1----l------A......-c----7-!---.....--t-----t----+---l 
I 

0.6 l-----+~/~--1---+---+---+----+------i 
I 

o.4 1----~/ __ _,,_ __ +----+----l---+-----1 

0. 2 l--__ ,___,,,__----il-------i------1------1----+-----i ? 0. 0 t-------+----+--------<------+---+------+-----i 

125 250 500 

Frekvens Hz 
- Ecophon Gedina E 200 mm tkh 
·· · Ecophon Gedina E 60 mm tkh 
tkh = total konstruksionshøyde 

l 000 2000 4000 Frekvens Hz 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

/AC 

600x600x, 1200x600, A 50/ l OOmm 
1200x1200 / 190 

600x600x, 1200x600, A 60/ 110 mm 
1200x1200 / 180 

~ 
Akutex" 
Surfoce TKhr10!09'i 

. z 
5 
~ 

I 

I b,".,~I I 



Ecophon Venus™ 
Ecophon Venus er den desiderte markedsleder i Norge. 

Ecophon Venus kan betraktes som en rimelig allround-plate som 
tilfredstiller de grunnleggende krav til akustikk ( Aabsorbent) og 
fuktbestandighet. Kan benyttes til de aller fleste bruksområder. Platene er 
robuste og lette å håndtere . I tillegg til standardformatene i Akant, 20 
mm og 40 mm tykkelse, kan denne platen leveres i spesialformater : 

I 20 mm tykkelse: opp til 1200 x 1200 mm. Akant. 
I 40 mm tykkel se: opp til 1200 x 2400 mm. Akant. 

E-kant i 15 mm tykke lse leveres kun i standardformater. 
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Innfarget overflate 
Ecophon Venus har, i motsetning til de fleste andre produktene, en 
premalt/innfarget overflate. Ecophon Venus markedsføres og leveres 
kun for det norske marked. 
( E-kanten leveres i andre land under navnet Ecophon Advantage. ) 



Seksjon av Venus A system med Connecl 
T24 

Venus A system med Connect T24 

AKUSTIKK: 

ap Praktisk lydabsorps jonsfoktor 

l.O 
~ 

0.8 / 
J 

0.6 / 
/ 

0.4 I/ 

0.2 

? o.o 
125 250 500 

Frekvens Hz 
- Ecophon Venus A 200 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

1000 2000 4000 

LYDABSORPSJON: I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifi sering i henhold til NS-EN ISO l 1654. 

) 

Frekve 

± ]g Venus A Syn lig bæresystem . 
1--1 
24/ 15 Lett demonterbar. 

ns Hz 

Venus E 

*~" 
Delvis skjult bæresystem. 
Lett demonterbar. 

1--1 
24/ 15 
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Seksion ov Venus E system med Connect 
T24 

Venus E system med Connecl T24 

l.O 
.... t-... " ··· · ···~~···· 

0.8 
/ 

/ 0.6 
7 

0.4 

0.2 ? o.o r---~~f'--~---1~~---1~~--1~~--+~~--+~~--1 

125 250 500 

Frekvens Hz 
- Ecophon Venus E 200 mm tkh 
··· Ecophon Venus E 60 mm tkh . 
tkh = total konstruksjonshøyde 

1000 2000 4000 Frekvens Hz 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

/AC 

600x600x, 1200x600 A 50/ 100 mm 

600x600x, 1200x600 A 60/ 110 mm 



Ecophon Access™ 
Gir total tilgjengelighet 

1. 

Dagens krav ti l fleksibilitet i rommet gjør ot stadig flere instal lasjoner 
plasseres i taket. Strøm, ven tilasjon med styringssystem , 
sikkerhetsfunks joner som alarm og brannvarsling, data- og andre 
kommunikasjonssystemer - alt dette installeres i rommet over himlingen. 
Derfor er det viktig at disse installasjonene er lett tilgjengelige for 
ved likeholdsarbeid og inngrep som det kan være nødvendig å foreta 
jevnlig. 

Ecophon Access takelementer er hel t nedfellbare fra to sider, uten 
tverrgående profiler som kommer i veien. Taket kan åpnes fullstendig i 
lange " ba ner" ved service el ler utbygg ing av insta llasjoner. 

Akutex·· 
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Ecophon Access frieze - et kompletterende system for 
tilslutning til veggen 
Friser blir o fte brukt til å ta opp ujevnheter, til å bære 
belysningsarmaturer eller av esteti ske årsaker. Fra en akusti sk 
synsvinkel er friser særlig viktige, i og med at de forhindrer 
uønskede lydreflekser. 



Access A element Access A system med Access Frieze 

AKUSTIKK: 

l\ Praktisk lydabsorps jonsfaktor 

1.0 
-

0 0.8 - -.....__ 
/ 

/ 0.6 
I/ 

0.4 

0.2 

? o.o 
12 5 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Access A 200 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON : I henhold ti l NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold ti l NS-EN ISO 1 1654. 

0 

BFl Access A Element med synlig ramme som 
dekker kan ter og hjørner. 

Access C Element med skjult ramme. 

h· 
" 

Access E 

~~l· 
Element med delvis skjult ramme. 

Access Frieze 
-- -

Skaper en jevn overgang mellom 

l-.r-~ 
Access-system og vegg. 

_I_ ro 
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Seksion av Access C system Access E system 

1.0 

0.8 
/ 

0.6 / 
/ 

0.4 V 

0.2 

? oo 
125 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Access C 200 mm tkh 
tkh = tota l konstruksjonshøyde 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

(800-2000)x600, A 120mm 
(800-2000)x 1200 

(800-2000)x600, A 130 mm 
(800-2000)x 1200 

(800-2000)x600, A 130 mm 
(800-2000)x 1200 

2400x600 A 230 mm 

,.,... 
Akutex·· 
Surfc:cP. Tec'inology 

byE<ophon· 

I 

I I 



Ecophon Sombra™ 
Den svarte akustiske himlingen 

I enkelte lokaler er det ønskelig, eller krav om, en svart himling . Kinoer, 
restauranter, puber og diskoteker er eksempler på slike lokoler. I andre 
omgivelser kan mørke takplater brukes for å betone et om råde eller som 
fritthengende enheter. 

Kinolyden gir den totale filmopplevelsen 
Lyden er en avg jørende faktor i moderne kinosaler. Avanserte lydeffekter 
i filmer og høy standard på kinoenes lydanlegg gjør at akustikken i 
kinosalene spiller en viktigere ro lle enn noensinne. Derfor finnes Ecophon 
Sombra i flere varianter med ulike lydabsorpsjonsegenskaper, på samme 
måte som Master. 

30 

System Ecophon Sombra består av plater, bæresystem og tilbehør 
som gir svarte, matte overflater så vel som ypperlige okusti ske 
egenskaper. Sombra er brukt i mange THX-sertifiserte kinosaler over 
hele verden. 



Seksjon av Sombro A system Sombro A system 

AKUSTIKK: 

ap Praktisk lydabsorpsjonsfaktor 

1 .0 t----t-------1t-----7'i.------.,.;-----t~:-:-----t-----1 
./'-....... / 

0. 8 t--- - 1----+er-/ ----ro .. -·-··_· '----1V""------1----+----1 
/ 

0.6 i-=--,--+~_,,...,__/ -1--...,--t----+---+---t-----1 
/'.... 

0. 4 t----~~~·· ......,_,'_._,~·~·___,~~~- ~--~----1-----1----+----1 
··· .. ;. J"f··· ·· · . .. ... ..,. .... """ 

0. 2 t----1----r~----,t-------lt-----+--'-·:.._· · ..... =-'-~-+-----; ? 0.0 1------+---+-------<t------t---+--- -- - --+------< 

125 250 500 1000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophan Sambra A 200 mm tkh 
." Ecophan Sambra A/ gamma 200 mm tkh 
··· Ecaphan Sambra A/gamma + Sombra X-bass 200 mm tkh 
••• Ecaphan Sambra A 50 mm tkh 
tkh = total konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON: I henhold til NS-EN ISO 354. 
Klassifi sering i henhold til N S-EN ISO 11 654. 

CJIGJ~ Sombra A 
>-----J 

Syn lig bæresystem. 
2• Lett demonterbar. 

Sombra Ds 

!~]~ 
Sk jult bæresystem. 
Lett demonterbar. 

' 
u 
' 
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Sombro Ds plate Seksion ov Sombra Ds system 

1.0 1----1------1-----1------~---+----< 

0.8 f---+---~---~,-+· _·· - -+----+----+----! 
/ 

0.6 ,__ _ _....,,./~__,~---+----+---1----t-----< 
~ 

0.4 t----t-"·.'""''_,.....,.. .. _,· -----1------.1~---+----+----< 
· .. ·' ""' .... * • _\. " . ... . . ..... 

0. 2 t----r.---·--<· .... _._-~-=·-...i'-'·~-·-'"· ·_· --+--·~_ .. "-+-·--~-=· -.r-----1 

? 0 .0 t------+---+-------<---+---+-----+-----1 

125 250 500 1000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz 
Ecaphon Sombra Ds 200 mm tkh 
Ecophon Sombra Ds/ gamma 200 mm tkh 
Ecophan Sombra Ds/gamma + Sombra X-bass 200 mm tkh 
Ecophon Sombra Ds 50 mm tkh 

tkh = total konstruksjonshøyde 

Dimensjon mm Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

600x600x, 1200x600 A 50/150 mm 

600x600x, 1200x600 A 65/ 135 mm 



-' 
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Ecophon Hygiene™ 
Godt lydmiljø i rom med høye hygienekrav 

,,,",,,, ----- ... 

Foto: Szymon Polanski 

Høye krav til rengjøring og hygiene innebærer tradisjonelt g latte, blanke 
og harde materialer. Når man vil dempe lyd er kravene motsatt - myke 
og porøse materialer. Med Ecophon Hygiene har vi klart å forene 
rengjøring og akustikk på en optimal måte. 
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Testet og sertifisert for ulike krav 
Ulike mi l jøer har ulike hygienekrav. Noen ganger er vaskbarhet 
det vikt igste kravet, andre ganger kan mengden av partikler i lu ften 
være av stor betydn ing. I enkelte miljøer må absorbentene kunne tåle 
ulike kjemiske desinfeksjonsmidler, i andre er luftfuktigheten konstant 
høy. Ecophon Hygiene sortimentet består av systemer som er testet 
og sertifi sert for slike miljøer. De brukes bl. a. i restaurantkjøkken, 
fiskeindustri, slakterier, laboratorier, bryggerier, neringsmiddel industri , 
kjemisk teknisk industri , legemiddelindustri , operasjonsrom og 
høyteknologisk industri . 
For mil jøer med høye hygienekrav finnes en innfel lbar og vaskbar 
lysrørarmatur: Hygien Lavanda T5. 



Seksjon ov Hygiene Advonce A 40 mm 
system 

Manuell våtavtørking for Meditec A 

LYDABSORPSJON: I henhold ti l NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold ti l NS-EN ISO l 1654. 

Seksjon av Hygiene Pratec C system med 
Connect Z-perfil 

For mer deta ljert informasjon, venn ligst se i våre nettsider www.ecophon.no 

Dimensjon mm 

Synlig bæresystem. For 600x600, 1200x600 
Hygiene ~]" helsesektoren . Tåler 
Meditec A L-J desinfiserende kjemikalier. 

" 
Hygiene 

k1ci" 
Delvis skjult bæresystem. 600x600, 1200x600 

Meditec E For helsesektoren. Tåler 
L-J desinfiserende kjem ikalier. 
" 

Hygiene Synlig bæresystem. Tåler spyling 600x600, 1200x600 
Performance A qp]i med lavt og høyt trykk. 

" 
Hygiene 

cic:JJ~ 
Syn lig bæresystem. Tåler spyling 600x600, 1200x600 

Protec A med lavt og høyt trykk. Kan 
L-J 

våtrengjøres på alle sider. " 

Hygiene Sk jult bæresystem. Tåler spyling 600x600, 1200x600 

J 
Protec C 1]~ med lavt og høyt trykk. 

u 

' 

Hygiene w Vertikalt hengende absorbent. l 200x600 
Protec Baffle 

[] 
Tåler spyl ing med lavt og høyt 
trykk. 

Hygiene 

CO, 
Vertika l absorbent. Tåler spyling 1800xl200 

Protec Wall Baffle med lavt og høyt trykk. 

Hygiene 
~]~ 

Syn lig bæresystem. Tåler hyppig 600x600, 1200x600 
Advance A L-J ~ 

spyling med lavt og høyt trykk. 

" 
Hygiene ~ Vertikalt hengende absorbent. l 200x600 
Advance Baffle 0 Tåler hyppig spyling med lavt og 

høyt trykk . 

• Hygiene 

~ 
Innfelt ormatur. Tåler hyppig 600x600, l 200x600 

Lavanda TS spyling med lavt og høyt trykk. 
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Hygiene Lavando T5 PS armatur 

Absorpsjon Minste høyde for 
klasse demonterbarhet 

A 50/ 150 mm 
/ -

A 60/ 160mm 
/-

A / Tykkelse 
20 mm : l90 20 mm : 150 mm 
40 mm : 170 40 mm : 170 mm 

A 150 mm 
/170 

A 135 mm 
/-

A 
/-

A 
/ -

B-A Tykkelse 
/- 20 mm: 150 mm 

40 mm : 170 mm 

A-B 
/ -



Ecophon Super G™ 
Løsninger for støt og støy 

Super G famil ien er blitt utformet far omgivelser hvor mekaniske støt 
forekommer. Systemene er derfor klassifisert i samsvar med Annex D 
av European Standard EN 13964:2004 og DIN 18 032 part 3. I EN 
13964 er tre klasser av slagfasthet definert: 1 A, 2A og 3A hvor 1 A er 
den beste. 

Tøffe omgivelser - høye krav". 
I arealer slik som flerbrukshaller eller sportshaller hvor høyenergi ba llspill 
blir spilt, er kravet om slagfasthet høyt. Vi anbefaler Ecophon Super 
G Plus (M 115 og M 116), da det er blitt utviklet spesifikt for disse typer 
omgivelser og har den beste klassifisering i henhold til standard - 1 A. 
Ecophon Veggpanel C/Super G (M39 og M 187) er også blitt testet 
i samsvar med EN 13964 og DIN 18 032 og har også oppnådd et 
resultat tilsvarende med kriteriet for klasse 1 A. 
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".middels krav". 
Ecophon Super G™ (M55 og M59) er anbefalt for gymsaler hvor 
lovenergi ballspill blir sp ilt. Systemene er klassifisert som 2A. 

".lave krav 
I arealer slik som skolekorr idorer og dagsentre, menes kanskje 
hverdagsaktivitetene (noen ganger ikke overvåket) tilfeldige støt på 
tak og vegger. Ecophonløsningen er Super G (M 199). Systemet er 
klassifisert som 3A. 

NB! 
Bak målene eller andre arealer hvor det er risiko for hyppige og ekstreme 
mekaniske støt, bør absorbentene være beskyttet ov el nett, ribbevegger eller 
lignende. 



Seksjon av Super G system med Connect 
T24 

AKUSTIKK: 

l\ Praktisk lydabsorpsjonsfaktor 

Super G system 

l. 0 1----1-------11---~~---t......,,:-:-:---.t~=----t----j 
~· ...: , ···:.:::::.., ---

0. 8 1------1-~/'-+_,'-".,_.:_· -+--- ---+,"---+- "';.;._·_,_,""1.1-----1 
/ 1 ' 

0.6 I-----+-.,__./ ,~'_,_"_"--+---+-------<----+------< 
li° I 

0.4 1----~'-,,._-+----+----+----+---+------j 

0. 2 1----1-----11-------11-------1----t-----t----1 

:>oo 1----1-----11-----11-----1- ---1----1----1 

125 250 500 l 000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz· 
- Ecophon Super G 35mm, 200 mm tkh 
••• Ecophon Super G 35 mm, 50 mm tkh 
". Ecophon Super G 20 mm, 200 mm tkh 
tkh : total konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON: I henhold ti l NS-EN ISO 354. 
Klassifisering i henhold ti l NS-EN ISO 11654. 

Super G 
' 

Klassifisert som 2A (35 mm)/3A 

Seksjon av Super G Plus PE system Super G Plus system 

l. 0 1-----t---+---+--..,.,,;-oor+--=-k :------i---i 
" .~- -.............. 

0. 8 

0.6 >------+--;</._"-+-" --+---+----+---+--------< 
/ ." 

0. 4 

0.2 

:> o.o 1----1-----1----1----1----+----+- --1 

125 250 500 l 000 2000 4000 Frekvens Hz 

Frekvens Hz 
- Ecophon Super G Plus 200 mm tkh 
••• Ecophon Super G Plus 40 mm tkh 
tkh : total konstruksjonshøyde 

Dimensjon mm Absorpsjon 
klasse 

600x600x, 1200x600, A 
l 600x600, 1800x600, 

Minste høyde for 
demonterbarhet 

200 mm 

m J ' ' ' (20 mm) for mekanisk slagfasthet i 2000x600, 2400x600 ' ' ~ 
L-J henhold til EN 13964. ,, 

Super G Plus 
D!lDJ~ 

Klassifisert som 1 A for mekanisk 1200x600 A 42/ 300 mm 
slagfasthet i henhold ti l EN 13964. 

L-J 

" 
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Ecophon Wall Panel™ 
Vertikal akustikk som alternativ eller tillegg til akustisk himling 

Den trad isjonelle måten å til føre lydabsorpsjon til et rom er å montere 
en opphengt akustisk him ling. Imid lertid er ikke dette al ltid mulig , og 
det kon være ot noen deler ov himlingsområdet kan bli behandlet med 
lydobsoberende mater iale. Det kan være forsk jel lige grunner for dette -
bygninger kan ha attraktive himlingsdetaljer, slik som stukkatørarbeide, 
som du ikke ønsker å skju le, eller som til og med kan være beskyttet av 
loven. Designeren kan ønske å vise al le instal las joner av takstrukturen , 
eller det kan være at det konkrete bjelkelaget er blitt utformet for visning 
som en del av rommets varmeregulering . I tilfeller slik som disse, kan 
vertika le absorbenter være et a lterna ti v for å sikre et tilstrekkelig volum 
av lydabsorberende materiale. 

Akutex·· 
Swdoce Techno! :.qv 
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Forskjellige krav, forskjellig overflate 
Ecophon tilbyr Wa ll Panel systemene med forskjel lige typer av 
overflater og profiler. Utvalget med uli ke overfla ter og profiler. 
Va lget av system avhenger av forutsetningens art i hvilken den skal 
monteres . For eksempel i skoler, anbefales en overflate med høy 
støtmotstand, mens i et prestisjetunge kontor, en overflate og profil 
med høye estetiske kvaliteter foretrekkes. 

Omfattende designmuligheter 
Veggabsorbenter i forskjellige farver og avslutninger sam men 
med et system av profiler og hjørnedetaljer i matchende eller 
skygger i kontrast med hverandre presenterer en verden av 
utforming smuligheter. Hvis veggabsorben ter brukes når et rom blir 
pusset opp, er prepareringsarbeidet på veggene minimalisert. 



Wall Panel C system med Cannecl WP 
profil og innnvendig hjørne 

Wall Panel C system med Cannecl WP 
profil og utvendig! hjørne 

Wall Panel A system med Connecl Chan
nel beslag og Connect T24 Main Runner 

Wall Ponel A system med Cannecl Utsport 
profil 

AKUSTIKK: 

a.P Praktisk lydabsorps jonsfaktor 

1.0 1.0 
/ -- --- / --- ---~ 

0.8 J ' ~.:: 0.8 ~ 
"7 V 

0.6 "v 0.6 .~ 
.'/ I/ 

0.4 t/ 0.4 v 
~- ,'/ 

0.2 It ' 0.2 'I 

? o.o ? o.o 
125 250 500 1000 2000 4000 Frek vens Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Frekvens Hz 
"' Ecophon Wall Panel A/Texona 40 mm tkh 
· · · Ecophon Wall Panel A/Super G 40 mm tkh 
- Ecophon Wall Panel A/ Akutex FT 40 mm tkh 
tkh = tota l konstruksjonshøyde 

LYDABSORPSJON : I henhold til NS-EN ISO 354 . 
Klassifisering i henhold til NS-EN ISO l 1654. 

Frekvens Hz 
" . Ecophon Wa ll Panel C/Texona 40 mm tkh 
·· - Ecophon Wa ll Panel C/Super G 40 mm tkh 
- Ecophon Wall Panel C/ Akutex FT 40 mm tkh 
tkh = tota l konstruksjonshøyde 

Ecophon Wall Panel System er det du ønsker at det skal være. La oss levere komponentene 
og du kan skape en attraktiv, akustisk komposisjon i rommet. 

I 
I 

• I 

I ! 
I l 
I I 

I i 
I . I :..: 2 

Texana er løsningen far krealive utrykksfulle løsninger far vegger. Med el omfaltende forgeulvo lg og en overfla lefinish i kombinasjon med et veldesignel 
profilsyslem er muligheiene ulo llige . Super G er en glossfibervev med høy malerialslyrke. Akulex FT gir oplimal lydobsopsjon når den anvendes som 
veggobsorbenl , for å hindre skader på veggabsorbenler bør de monleres ulenfor rekkevidde. 

Wall-Panel A :Jo .._.__L---J...w..,-~' ~ Synlige profi ler. ,, 
Wall-Panel C Skjulte , vertikale profi ler. 

Dimensjon mm 

2700xl200 

2700x600 
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Absorpsjon 
klasse 

A 

A 

Frek vens Hz 



Ecophon Connect™ 
Profiler og tilbehør 

Konstruert for din komfort 
Connect opphengssystem er ba sert på et lite antal l maskinkonstruerte 
komponenter for bruk i mange uli ke på-stedet situasjoner. 
Det er et robust, tidsbesparende system som sørger for fleksible, 
estetisk behagelige himlingsløsninger. Connect kva litetsmateria l og 
en effekti v logistikkflyt bidrar til en effektiv kostnadskontrollert 
installasjonsprosess. 

Moderne himlingsinstallasjoner behøver ti lgang og service gjennom 
hele levetiden . Connect tilleggsprodukter tillater klar tilgang til 
himlingshu lrommet uten noen nødvendige inngrep i systemet. 

Hver eneste komponent har en god tilpasset bæreevne slik at systemet 
som en enhet møter strenge krav. 

Ecophon Connect tilbyr unike løsninger for skjult system, halvskjult 
system og 3D himlingssystemer, men også systemer for direktemontasje 
og hygiene løsninger. Va lg av opphengssystem og tilbehør i samme 
vare merke sikrer at alt fungerer sammen og gir en rask og trygg 
montasjeløsning . 
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Profilene 
T-profil ene er rulleformede med en stamme av ga lva ni sert stål, 
dekket med med hvit galvan ist stå l-cappi ng (standard).Takket være 
den patenterte Cross T-rør muffe er Connect profilene trygge når de 
er sammenføyd og lette å demontere. 

• Utviklet i sa msvar med de internasjonale sta ndarder 

• Patentert Koblingsutforming 

• Unikt profilutformning 

• CE-merking i følge EN 13964 

• Standard farver hvit, grå og ultramatt svart 

• And re større lser, gjennomhulling og farver er tiljgengelig på 
anmodning 

Tilbehør 
Holdere, braketter, festemidler og koblingsstykker gir et komplett 
himlingssystem. Ved at du velger oppheng og til behør fra den 
samme leverandøren forsikrer han deg om at alle ting fungerer 
sammen . Ecophon Connect har et vidt spekter av tilbehør for 
opphengte himlinger med T24 og Tl 5 oppheng system som 
hovedprodukter. Tilbehøret er CE-merket i samsvar med EN l 3964 . 



Unik koblingsutforming (PotentedJ Connect Skyggelist 

Tre gode grunner for å benytte Ecophon 
Connect opphengssystem: 

Connect Bæreprofil 

• Smal , V-formet rygg tillater hurtig installasjon av ileggsplater, noe 
som resulterer i mindre skade. 

• Stiv med ekstra vridningsstyrke og stabi litet for sikker montasje. 
• Små toleranser og glimrende bæreevne. 
• Unik ryggdesign for sikker festing av opphengspendel. 

Connect Tverrprofil 

• Lang bæreleppe for rask montering. Gi r fast og sikker kobling 
som ikke vrir seg. 

• Sikker montering av enkel eller dobbel profil. 
• Hørbart klikk når profilen er i posis jon. 
• Lett å demontere også i midten av et himlingsområde . 

.:onnect Opphengsklips 

• Hurtig montering og lett tilpasning av konstruksjonshøyden. 
• Tillater l 0 ° avvik i styrke og den er godkjent for 233N. 
• Lager økt mellomrom, noe som igjen reduserer skade på fl åtene 

ved monteringen. 
• G lir lett bortover Hovedprofilen og ved dette oppnår den ren 

vertika l styrke. 
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Connect Woll Panel innvendig hjørne
profil 

Connect direkte feste-brakett 
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