
Ecophon Master™ Matrix
De perfecte match voor grote ruimtes en thermisch actieve gebouwen



2

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers. De specificaties zijn een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis of voorkeur. De technische 
gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen van de producten en systemen zijn alleen geldig indien 
gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of 
producten, kan Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor functie, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter algemene informatie en maken geen deel uit van 
enige overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl of neem 
contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon.
 
© Ecophon Group 2014
Idee en layout: navigator. Drukkerij: Skånetryck AB.
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In de loop van duizenden jaren heeft het menselijk gehoor zich ontwikkeld om perfect te 
functioneren in een natuurlijke buitenomgeving. Tegenwoordig brengen we zo’n 90% van 
onze tijd binnen door. Ecophon ziet het al meer dan 50 jaar als haar missie om mensen ervan 
bewust te maken dat het belangrijk is om een binnensituatie te creëren die lijkt op wat we in 
de vrije natuur ervaren. 

Ecophon levert innovatieve geluidsabsorberende systemen die het mogelijk maken om 
optimaal akoestisch comfort in een ruimte te creëren wat mensen helpt om te kunnen 
werken, leren, genezen en relaxen. Ieder systeem wordt continue getest om ervan 
verzekerd te zijn dat we onze producten voortdurend verbeteren en normen overtreffen.  

Voor het oog, het oor en de geest  
Ecophon biedt akoestische systemen voor verschillende soorten binnenruimtes. Wij 
richten ons vooral op het creëren van akoestisch comfort, maar wij begrijpen dat 
ook een attractief design bijdraagt aan het realiseren van een aangename omgeving 
waarin we ons prettig voelen. Daarom bieden wij een compleet scala aan akoestische 
plafonds, vrijhangende elementen en wandpanelen. Alles om de sfeer te creëren die u 
wenst.

Met zorg voor het milieu
Alles wat Ecophon doet gaat over mensen. Daarom streven we ernaar om onze impact 
op het milieu te beperken. Onze systemen zijn 100% recyclebaar en we maken gebruik 
van glaswol die voor meer dan 70% bestaat uit gerecycled glas en een plantaardig 
bindmiddel. Onze akoestische panelen zijn lichtgewicht wat een lager energieverbruik 
bij transport betekent. 

We gebruiken duurzame energie in onze productiefaciliteiten en kantoren en voegen 
geen schadelijke stoffen toe aan onze verf op waterbasis. Ons productieafval wordt 
omgevormd tot korrels die gebruikt worden als drainagemateriaal op stortplaatsen.

Ecophon – a sound effect on people.

Breng buiten naar binnen
– om welzijn en prestaties te verbeteren
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Ecophon Master™ Matrix biedt nieuwe mogelijkheden om uitstekende akoestiek in een 
aantrekkelijk design te creëren in grote ruimtes. Op basis van gestructureerde vrijheid 
ontwerpt u zwevende akoestische plafonds geïnspireerd door patronen en ritme.  
Gebruik het om lineaire beweging te genereren of variaties van grote, repetitieve  
elementen, of creëer een oplossing op maat met de aanwezige leidingen en  
lichtinstallaties als uitgangspunt. 

Master Matrix is een echte innovatie die voldoet aan visuele en functionele eisen die niet 
eerder gecombineerd werden.  Het ontwerpscala omvat verschillende paneelvormen en 
afmetingen en een speciaal ontwikkeld Connect ophangsysteem. Laat uw creativiteit de 
vrije loop en ontdek nieuwe stijlvolle manieren om uw visie te tonen.

Inspiratie door patronen
    en ritme
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Ecophon Master™ Matrix is ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie, met een 
superieure nauwkeurigheid waarbij achteraf nastellen niet nodig is. Hierdoor is Master 
Matrix de perfecte keuze voor grote projecten waar om diverse redenen akoestische wand-
tot-wand installaties niet geschikt zijn.  

Het Master Matrix systeem is gebaseerd op 40 mm dikke akoestische panelen in 
vierkante en rechthoekige vormen met een afhangsysteem om de panelen van onderaf 
te installeren.  

Precisie in één klik 
Een belangrijk aspect van het unieke systeem is dat de panelen letterlijk in het 
draagsysteem worden geklikt, waardoor ze snel en gemakkelijk met een perfecte 
nauwkeurigheid gepositioneerd worden. De klik in- en uit functie maakt ieder 
individueel paneel van onderaf uitneembaar als een luik voor eenvoudige toegang tot 
het plenum. De beperkte hoeveelheid bevestigingspunten in het plenum draagt ook bij 
aan een vlotte installatie.

Master Matrix installatievoordelen in het kort

•	Klik-in	voor	een	veilige,	snelle	en	eenvoudige	installatie

•	Superieure	nauwkeurigheid

•	Achteraf	(na)stellen	niet	nodig

•	Minimaal	aantal	bevestigingspunten	in	het	plenum

•	Individueel	uitneembare	panelen	door	scharnierfunctie

•	Volledige	panelen	–	geen	snijafval	op	locatie	

•	Een	compleet,	turn-key	systeem

•	Tijd-	en	kostenbesparing	in	grote	projecten

De snelste weg naar   
stijlvolle precisie
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Het aantal bouwprojecten met betonkernactivering, ook wel thermisch actieve bouwsystemen 
of TABS genoemd, groeit snel. Het gebruik van beton als onderdeel van het thermisch 
systeem zorgt voor een drastische vermindering van het energieverbruik en maakt deze 
gebouwen zeer duurzaam. Ecophon Master™ Matrix biedt de mogelijkheid om zowel aan 
de thermische als aan de akoestische eisen te voldoen.

Gebouwen met wanden en plafonds van kaal beton zijn een uitdaging als het om de
akoestiek gaat. Het geluid weerkaatst van de harde oppervlakken en creëert echo’s
die zich door het kantoor verspreiden. Het geluidsniveau zal toenemen tot een niveau
waarop het moeilijk zal zijn te concentreren of te communiceren. Dit veroorzaakt 
stress en over het algemeen een slechte werkomgeving.

Een perfecte oplossing voor TABS gebouwen
Master Matrix biedt unieke mogelijkheden om zwevende akoestische plafondvlakken te 
creëren in gebouwen met thermisch actieve bouwsystemen ook wel betonkernactivering 
genoemd. Hier kunt u geen wand-tot-wand plafond toepassen omdat de hoge 
bedekkingsgraad de thermische effecten van het beton zou belemmeren. Master 
Matrix wordt geleverd in moduulmaten die overeenkomen met de meest voorkomende 
bouwmodules	voor	TABS.	Als	Master	Matrix	in	rijen	wordt	geïnstalleerd,	kan	de	
lucht circuleren en afkoelen precies zoals het bedoeld is. Onze testen tonen aan dat 
geluidsabsorberende panelen die 60% van het vloeroppervlak bedekken een ideale
oplossing zijn voor gebouwen met  betonkernactivering, waarbij een goede akoestiek 
wordt verkregen met een minimaal effect op de thermische condities. Om een optimale 
geluidsomgeving te creëren moet Master Matrix worden aangevuld met Ecophon 
Akusto™ Wall.

Dankzij de ingenieuze constructie van Master Matrix, kunnen installaties in zeer 
grote ruimtes met precisie en daardoor kostenbesparend worden uitgevoerd. U hoeft nu 
niet	meer	te	kiezen	tussen	energie-efficiëntie	en	akoestisch	comfort	bij	het	ontwerpen	
van	een	gebouw	met	betonkernactivering	–	u	kunt	ze	eenvoudig	allebei	hebben.

Wat is TABS? (betonkernactivering)

TABS staat voor thermisch actieve bouwsystemen,
 een techniek waarbij de thermische massa van het 
gebouw (b.v. betonnen oppervlakken) wordt gebruikt 
om het pand te verwarmen of te koelen. TABS
heeft ook betrekking op passieve systemen die op
dezelfde bouwtechniek zijn gebaseerd.

Uitdagingen met TABS (betonkernactivering)

Zonder een geluidsabsorberend systeem ontstaat een
galmende ruimte  waarin het erg moeilijk is om te 
communiceren en concentreren.

Geluidscomfort in 
thermisch actieve gebouwen
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Ontworpen voor perfectie Ieder paneel is eenvoudig uitneembaar en ... ... kan als inspectieluik worden gebruikt. Patronen of rijen – aan u de keuze! Ongecompliceerde integratie van 
verlichting

De speciale Connect Paneel Connectie 
is door Ecophon ontwikkeld. Hier 
worden de panelen op hun plaats 
geklikt en de Paneel Connectie maakt 
tevens een inspectie(luik)-functie 
mogelijk.

Een veilig en gezond binnenmilieu
Onze systemen zijn getest volgens de meest 
stringente classificatiecriteria om ervoor te 
zorgen dat zij bijdragen aan een gezond 
binnenmilieu. De systemen minimaliseren 
stofdeeltjes en emissies, zijn eenvoudig te 
reinigen en bevorderlijk voor allergeenvrije 
ruimtes.

Installatie- en ontwerpmogelijkheden 
De Master Matrix panelen hebben een 
dikte van 40 mm en zijn leverbaar in zeven 
verschillende modulaire afmetingen. Dit biedt u 
bijna eindeloze mogelijkheden om uw unieke 
ontwerp te creëren. Voor meer informatie over 
installatie, raadpleeg de installatieschema’s op 
de volgende pagina’s.

Alle Master Matrix 
panelen zijn voorzien 
van vooraf geïnstalleerde 
ankerschroeven voor een 
snelle en nauwkeurige 
installatie.

Akutex™ FT is een glad oppervlak 
dat bijdraagt aan visuele harmonie 
en, in combinatie met de kern van 
glaswol, uitstekende akoestische 
eigenschappen heeft. Het geverfde 
oppervlak is krasbestendig en heeft 
een lage glans door een optimale 
retroreflectie coëfficiënt, wat zorgt 
voor een comfortabele diffuse 
lichtverspreiding.

De uitstekende geluidsabsorptie van 
onze producten wordt bereikt door 
de unieke eigenschappen van ons 
kernmateriaal: glaswol. Onze glaswol is 
zeer milieuvriendelijk omdat het bestaat uit 
meer dan 70% gerecycled glas en een op 
planten gebaseerde binder. Het Master 
Matrix systeem is voor 100% recyclebaar.

Precisie
in één klik  

Connect Bevestigingsplaatje en Connect Afhangbuis 240 
zijn speciaal ontwikkelde accessoires die zorgen voor een 
stabiele en veilige verbinding met het plenum. 

Het rigide Connect Hoofdprofiel heeft een hoge 
torsiestijfheid en stabiliteit voor een veilige installatie 
en uitstekende draagcapaciteit. De capping is 
verkrijgbaar in drie standaard kleuren.

Dit label garandeert dat het 
product met een superieur 
oppervlak is afgewerkt. Onze 
research en ontwikkeling is 

altijd gericht op visuele aspecten, akoestische 
eigenschappen, werkomgeving, trends in 
architectuur en hebben bewustzijn voor het 
milieu als uitgangspunt.  Dit zorgt ervoor dat 
Akutex™ altijd een stap verder is.

De sleuven in het 
Hoofdprofiel zijn 
gelijkmatig verdeeld 
over afstanden van 100 
mm. Dit betekent dat de 
paneelsponning 40 mm, 
140 mm, 240 mm etc kan 
zijn. Aan u de keuze.

De nauwkeurigheid van de rijsponning 
wordt verzekerd door het gebruik van onze 
Dwarsprofielen. Een sponning van 40 mm wordt 
verkregen met Dwarsprofiel 300 en een 340 
mm brede sponning door een Dwarsprofiel 600. 
Indien u kiest voor een bredere sponning worden 
de rijen afzonderlijk geïnstalleerd.

Recht gesneden en geverfde 
kanten levert de esthetiek waar u 
naar streeft.

Connect ophangsysteem en accessoires 
In aanvulling op onze akoestische panelen 
levert Ecophon ophangsystemen, profielen 
en accessoires die zijn ontworpen om u een 
optimaal totaalpakket te bieden voor een 
superieur akoestisch plafondsysteem.

Het Paneel dwarsbalkje in een maatvoering 
voor alle panelen verzekert precisie wanneer 
zij met de Connect Paneel Connectie worden 
verbonden.

Connect Dwarsprofiel 900 heeft een gepatenteerd 
eenvoudig te gebruiken koppeling. Een hoorbaar 
klikgeluid geeft aan wanneer het dwarsprofiel op de 
juiste manier in het Hoofdprofiel klikt. De koppeling 
draagt bij aan een veilige installatie die gemakkelijk is te 
demonteren. De capping is verkrijgbaar in drie standaard 
kleuren. 
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De magie van retroreflectie
Retroreflectie is een manier om de 
gelijkmatige verspreiding van het 

licht in een ruimte te beschrijven, wat een zeer 
prettige atmosfeer oplevert. De retroreflectie 
capaciteit is een van de eigenschappen die het 
Akutex™ FT oppervlak uniek maken.

Om een voorbeeld te geven, indien u een 
wand  rood verft zal het Akutex FT oppervlak 
de rode kleur niet reflecteren en door de ruimte 
verspreiden. De kleur zal “om zo te zeggen” 
op de wand blijven. Of zoals een architect 
het beschrijft, “Het lijkt wel alsof het Akutex 
FT oppervlak integer is en de omgeving niet 
beïnvloedt.”

Retroreflectie coëfficiënt waarden voor dit 
soort geverfde oppervlakten variëren van 0 tot 
120. De optimale waarde ligt rond 60. Het 
oppervlak van Master Matrix panelen hebben 
een retroreflectie coëfficiënt van 63 mcd/(m²lx).

Modulaire 
afmetingen:
600x1040mm
600x1200mm 

7 
PA

N
EL

EN 600x2400mm
1200x1040mm
1200x1200mm
2400x1040mm
2400x1200mm
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix is een akoestisch plafondsysteem 
(patent aangevraagd) voor grotere ruimtes waar een hoge 
bedekkingsgraad van het plafond is gewenst maar waar 
een wand-tot-wand plafond niet mogelijk of wenselijk is. Het 
systeem biedt snelle en eenvoudige installatie met een hoge 
precisie dankzij voorgemonteerde bevestigingsmiddelen en 
“klik-in” aansluiting in het gridsysteem. Ieder paneel heeft een 
ingebouwde scharnierfunctie en kan eenvoudig uitgenomen 
worden. Het systeem kan zowel worden geïnstalleerd met een 
hoge bedekkingsgraad (plm. 95%), in modules van 1200 mm 
met een opening tussen de panelen, wat een zwevend effect 
geeft (M344), of in rijen van 1040 mm modules (M345) 
als oplossing in TABS-gebouwen met een bedekkingsgraad 
van plm. 60% (bij bouwmodule 1350 mm). De panelen zijn 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen en bieden een scala 
aan ontwerpmogelijkheden. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Matrix panelen en 
Ecophon Connect ophangsysteem met een totaalgewicht van 
5-6 kg/m2. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een 
hoge dichtheid volgens de 3RD Technology. De zichtzijde van 
het paneel is afgewerkt met een Akutex FT coating. De rugzijde 
van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn recht 
en geverfd. De Connect draagconstructie is vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staal en aluminium.

 Akoestiek Het eerste diagram refereert aan clusters >10 m2. Het 
tweede diagram aan een cluster van vier panelen (1200x1040) in een rij 
met een afstand van 40 mm. Indien de clusters in een rechthoek worden 
opgebouwd met een afstand tussen de clusters van <0,5 meter, dan zal 
de Aeq per cluster iets verminderen.

Geluidsabsorptie: Meetresultaten conform EN ISO 354.  
Classificatie conform EN ISO 11654.

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 
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Geluidsisolatie: Niet van toepassing

toegAnkelijkheid Elk paneel is individueel van onderaf uitneembaar. 
Panelen zijn voorzien van scharnierfunctie.

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

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCS kleurmonster S 0500-
N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie bestaat). 
Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd/(m²lx). Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens ISO 4611 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot 95% 
bij 30° C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren. De 
panelen inclusief ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur 
hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse Astma en Allergie Associatie.

inVloed op het milieu Glaswol kern volgens 3RD Technology. 
Voorzien van het Scandinavische milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig 
recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 1182.

Classificatie m.b.t. brandgedrag

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

mechAnische eigenschAppen De panelen mogen minimaal belast 
worden met een maximale doorsnede van 100 mm. De belasting is 
beperkt tot een maximum van 250g tussen de Paneel dwarsbalkjes. Voor 
grotere belastingen zie het Installatieschema.

instAllAtie Montage conform installatieschema, installatiehandleiding 
en Drawing Aid. (De panelen moeten worden gemonteerd volgens de 
pijlen op de achterzijde van het paneel).

kg

Connect Paneel dwarsbalkje op de 
achterzijde van het Master Matrix paneel

Doorsnede van Master Matrix systeem Master Matrix systeem

Master Matrix paneel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 600 600 1200 1200 2400 2400
x x x x x x x

1040 1200 2400 1040 1200 1040 1200

T24 • • • • • • •

Dikte 40 40 40 40 40 40 40

Inst. schema M345 M344 M344 M345 M344 M345 M344

systeemAssoRtiment 
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix is een akoestisch plafondsysteem 
(patent aangevraagd) voor grotere ruimtes waar een hoge 
bedekkingsgraad van het plafond is gewenst maar waar 
een wand-tot-wand plafond niet mogelijk of wenselijk is. Het 
systeem biedt snelle en eenvoudige installatie met een hoge 
precisie dankzij voorgemonteerde bevestigingsmiddelen en 
“klik-in” aansluiting in het gridsysteem. Ieder paneel heeft een 
ingebouwde scharnierfunctie en kan eenvoudig uitgenomen 
worden. Het systeem kan zowel worden geïnstalleerd met een 
hoge bedekkingsgraad (plm. 95%), in modules van 1200 mm 
met een opening tussen de panelen, wat een zwevend effect 
geeft (M344), of in rijen van 1040 mm modules (M345) 
als oplossing in TABS-gebouwen met een bedekkingsgraad 
van plm. 60% (bij bouwmodule 1350 mm). De panelen zijn 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen en bieden een scala 
aan ontwerpmogelijkheden. 
 
Het systeem bestaat uit Ecophon Master Matrix panelen en 
Ecophon Connect ophangsysteem met een totaalgewicht van 
5-6 kg/m2. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een 
hoge dichtheid volgens de 3RD Technology. De zichtzijde van 
het paneel is afgewerkt met een Akutex FT coating. De rugzijde 
van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn recht 
en geverfd. De Connect draagconstructie is vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staal en aluminium.

 Akoestiek Het eerste diagram refereert aan clusters >10 m2. Het 
tweede diagram aan een cluster van vier panelen (1200x1040) in een rij 
met een afstand van 40 mm. Indien de clusters in een rechthoek worden 
opgebouwd met een afstand tussen de clusters van <0,5 meter, dan zal 
de Aeq per cluster iets verminderen.

Geluidsabsorptie: Meetresultaten conform EN ISO 354.  
Classificatie conform EN ISO 11654.

αp Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt 
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  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master Matrix 300 mm a.o.p.
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Product Master 
Matrix

a.o.p. mm 300
absorptie klasse A
αw 0,95

Aeq, Equivalent absorptiegebied per cluster (m² Sabine) 
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0. 0

  Frequentie Hz  
—  Ecophon Master Matrix 300 mm a.o.p.
a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Geluidsisolatie: Niet van toepassing

toegAnkelijkheid Elk paneel is individueel van onderaf uitneembaar. 
Panelen zijn voorzien van scharnierfunctie.

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

Visuele uitstRAling White Frost, benadert NCS kleurmonster S 0500-
N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 99% uit diffuse reflectie bestaat). 
Retro reflectie coëfficiënt 63 mcd/(m²lx). Glans < 1.

Vochtbestendigheid De panelen zijn getest volgens ISO 4611 
en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot 95% 
bij 30° C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren. De 
panelen inclusief ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur 
hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

binnenklimAAt Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, Finse 
M1 emissieclassificatie voor bouwmaterialen en aanbevolen door de 
Zweedse Astma en Allergie Associatie.

inVloed op het milieu Glaswol kern volgens 3RD Technology. 
Voorzien van het Scandinavische milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig 
recyclebaar.

bRAndVeiligheid De kern van glaswol van de panelen is getest en 
geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 1182.

Classificatie m.b.t. brandgedrag

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

mechAnische eigenschAppen De panelen mogen minimaal belast 
worden met een maximale doorsnede van 100 mm. De belasting is 
beperkt tot een maximum van 250g tussen de Paneel dwarsbalkjes. Voor 
grotere belastingen zie het Installatieschema.

instAllAtie Montage conform installatieschema, installatiehandleiding 
en Drawing Aid. (De panelen moeten worden gemonteerd volgens de 
pijlen op de achterzijde van het paneel).

kg

Connect Paneel dwarsbalkje op de 
achterzijde van het Master Matrix paneel

Doorsnede van Master Matrix systeem Master Matrix systeem

Master Matrix paneel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmeting, mm 

600 600 600 1200 1200 2400 2400
x x x x x x x

1040 1200 2400 1040 1200 1040 1200

T24 • • • • • • •

Dikte 40 40 40 40 40 40 40

Inst. schema M345 M344 M344 M345 M344 M345 M344

systeemAssoRtiment 

InstallatIeschema (m344) voor ecophon master matrIx

600x1200 560x1160

600x2400 560x2360

1200x1200 1160x1160

2400x1200 2360x1160

Zie materiaalspecificatie De linkerkolom toont modulaire afmetingen en 
de juiste exacte paneelafmetingen.

Gebruik voor zwaardere integraties connect 
Dwarsprofiel en connect ophangbeugel.

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x1200 600x2400 1200x1200 2400x1200

1 master matrix 1,39/m² 0,70/m² 0,70/m² 0,35/m²

2 connect t24 hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 900 mm en 300 mm 1,67m/m² 1,67m/m² 1,67m/m² 1,67m/m²

3 connect t24 Dwarsprofiel, l=900 mm, bevestigd h.o.h. 1800 mm 0,42m/m² 0,42m/m² 0,42m/m² 0,42m/m²

4 connect t24 Dwarsprofiel, l=300 mm, bevestigd h.o.h. 2400 mm 0,11m/m² 0,11m/m² 0,11m/m² 0,11m/m²

5 connect afhangbuis 240, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

6 Borgpen, inclusief in connect afhangbuis 240

7 connect Installatieschroef mvl 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

8 connect bevestigingsplaatje c3, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

9 connect paneel dwarsbalkje op de achterzijde van het master matrix paneel 2/paneel 4/paneel 2/paneel 3/paneel

10 connect paneel connectie 4/paneel 6/paneel 4/paneel 6/paneel

Δ min. afhanghoogte onderkant plafond: 255 mm

materiaalspecificatie gebaseerd op een sponning van 40 mm tussen de panelen

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x1200 5 160

600x2400 5 160

1200x1200 5 160

2400x1200 5 160

Belasting/draagvermogen

M344



14

InstallatIeschema (m345) voor ecophon master matrIx In rIjen

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

Zie materiaalspecificatie De linker kolom toont modulaire afmetingen en 
de juiste exacte paneelafmetingen.

Gebruik voor zwaardere integraties connect 
Dwarsprofiel en connect ophangbeugel.

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x1040 1200x1040 2400x1040

1 ecophon master matrix in rijen 1,60/m² 0,80/m² 0,40/m²

2 connect t24 hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 900 mm 1,93m/m² 1,93m/m² 1,93m/m²

3 connect t24 Dwarsprofiel, l=900 mm, bevestigd h.o.h. 1800 mm 0,49m/m² 0,49m/m² 0,49m/m²

4 connect afhangbuis 240, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

5 Borgpen, inclusief in connect afhangbuis 240

6 connect Installatieschroef mvl 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

7 connect bevestigingsplaatje c3, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

8 connect paneel dwarsbalkje op de achterzijde van het master matrix paneel 2/paneel 2/paneel 3/paneel

9 connect paneel connectie 4/paneel 4/paneel 6/paneel

Δ min. afhanghoogte onderkant plafond: 255 mm

materiaalspecificatie gebaseerd op een sponning van 40 mm tussen de panelen in installatierichting.

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x1040 5 160

1200x1040 5 160

2400x1040 5 160

Belasting/draagvermogen

M345
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InstallatIeschema (m345) voor ecophon master matrIx In rIjen

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

Zie materiaalspecificatie De linker kolom toont modulaire afmetingen en 
de juiste exacte paneelafmetingen.

Gebruik voor zwaardere integraties connect 
Dwarsprofiel en connect ophangbeugel.

materIaalspecIfIcatIe (exclusIef afval)

Afmeting, mm 

600x1040 1200x1040 2400x1040

1 ecophon master matrix in rijen 1,60/m² 0,80/m² 0,40/m²

2 connect t24 hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 900 mm 1,93m/m² 1,93m/m² 1,93m/m²

3 connect t24 Dwarsprofiel, l=900 mm, bevestigd h.o.h. 1800 mm 0,49m/m² 0,49m/m² 0,49m/m²

4 connect afhangbuis 240, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

5 Borgpen, inclusief in connect afhangbuis 240

6 connect Installatieschroef mvl 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

7 connect bevestigingsplaatje c3, geïnstalleerd h.o.h 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

8 connect paneel dwarsbalkje op de achterzijde van het master matrix paneel 2/paneel 2/paneel 3/paneel

9 connect paneel connectie 4/paneel 4/paneel 6/paneel

Δ min. afhanghoogte onderkant plafond: 255 mm

materiaalspecificatie gebaseerd op een sponning van 40 mm tussen de panelen in installatierichting.

afmeting, mm  maximale 
belasting (n) 

minimaal 
draagvermo-
gen (n) 

600x1040 5 160

1200x1040 5 160

2400x1040 5 160

Belasting/draagvermogen

M345
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Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
werden geproduceerd ter verbetering 
van de werkomgeving. Op dit moment is 
Ecophon een wereldwijde leverancier van 
akoestische systemen die bijdragen aan 
een goede ruimteakoestiek en een gezond 
binnenmilieu met de focus op kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en 
industriële productiegebouwen. Ecophon is 
onderdeel van de Saint-Gobain Groep en 
heeft verkoopkantoren en distributeurs in tal van 
landen. 

Ecophon’s activiteiten worden geleid 
door een visie: wereldwijd marktleider 
worden in ruimte akoestisch comfort door 
geluidsabsorberende systemen die de 
prestaties en het welzijn van de eindgebruiker 
verbeteren. Ecophon is voortdurend in gesprek 
met overheidsorganen, arbo-organisaties en 
onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied 
van ruimteakoestiek. Hierdoor draagt Ecophon 
bij aan een betere werkomgeving, overal waar 
mensen werken en communiceren.

www.ecophon.nl

www.ecophon.nl


