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Denne brochure indeholder produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører.
Specifikationerne er tiltænkt som en generel guide til hvilke produkter, der er mest hensigtsmæssige
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© Ecophon Group 2022
Tryk: GSB Grafisk ApS
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A sound
				effect
on people

Saint-Gobain Ecophon bidrager til et godt
indendørsmiljø til arbejde, helbredelse og læring.
Det gør vi ved at udvikle, producere og levere
akustiske produkter og systemer, der er designet
på basis af den naturlige udvikling af menneskets
hørelse – ved at efterligne en udendørs
lydoplevelse inden døre, fordi det nu engang
bare er bedre for mennesker.
Vores løfte “A sound effect on people” på
enhver tænkelig måde er noget, vi gør med
stolthed. Dette løfte gør hver enkelt af os til
en lidenskabelig fortaler for vigtigheden af
rumakustik til gavn for menneskers trivsel
– uanset sted, aktivitet eller behov.
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God
akustik
er vigtig overalt

Vigtigheden af akustik er undervurderet. Lyd påvirker os i dagligdagen, og
forskning viser, at god akustik har stor betydning for menneskers trivsel,
helbred og effektivitet.

06

Og hvad er så helt nøjagtigt det ideelle indendørs lydmiljø for mennesker?
Et lydmiljø, der er baseret på, hvordan vi oplever lyd udenfor. Menneskets
høresans er naturligt tilpasset til et udendørs miljø, hvor der ikke er nogen
lydrefleksioner fra lofter og vægge.
Derfor handler det meste af det, vi foretager os hos Ecophon, om at
efterligne de akustiske egenskaber, der findes i naturen, i det indendørs
miljø. Vi ønsker at optimere indendørs lokaler til vores naturlige måde
at høre på, således at tale og lyde er lette at høre og forstå, når det er
nødvendigt for at forbedre effektivitet og trivsel.

Det starter normalt med loftet. Et heldækkende akustikloft er den letteste
vej til at få en stor lydabsorberende overflade i et lokale og er normalt
også den bedste måde at reducere lydstyrken, forkorte efterklangstiden og
øge taleklarhed og den generelle hørekomfort.
Men for at opnå et virkelig optimalt lydmiljø, har man sandsynligvis behov
for forskellige typer af lydabsorbenter strategisk placeret i hele lokalet –
vægmonterede paneler og fritstående skærmvægge er blot to eksempler.
Med andre ord er en holistisk tilgang den bedste måde at reducere det
generelle lydniveau og lydforplantning på. Her kan Ecophon hjælpe.
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Building
					 on
BETTER
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Bæredygtighed er et fælles ansvar for at beskytte
mennesker og jorden. Bæredygtighed kræver et oprigtigt
engagement og ægte omsorg. Men det håndteres
ikke altid på den måde. Når det i stedet bruges til
at markedsføre, fejlanvende eller skjule vigtige fakta,
mister bæredygtigheden sin troværdighed. Så bliver det,
som burde være vor tids vigtigste ansvar, i stedet til et
indholdstomt udsagn, der gør mere skade end gavn.
Det er derfor, at Ecophon bygger på bedre materialer,
gennemsigtighed og principper, for blot at nævne nogle få.

Vi udarbejder miljøvaredeklarationer (EPD) for individuelle
produkter frem for produktfamilier, hvilket burde være
den aktuelle tilgang i branchen. Vores fremgangsmåde
betyder færre muligheder for greenwashing og for at
skjule ugunstige individuelle produktværdier under dække
af bedre overordnede værdier.
Vi støtter aktivt en indsats for inkludering af data for hele
produktets livscyklus, lige fra indkøb af råmaterialer til
bortskaffelse, i stedet for kun de mest fordelagtige stadier.
Og for ethvert løfte om mål for netto-nuludledning af
kulstof, der valideres efter den globale standard Science
Based Targets Initiative (SBTI).
Hvis vi skal opbygge en bæredygtig fremtid, skal det
starte med en ærlig tilgang, høje ambitioner og de bedste
intentioner – for at bygge videre og bedre sammen.
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Ecophon
Akusto
udforsk en vertikal
kunstart

™

Ecophon Akusto™ er et supplement
til akustiklofter, der løser akustiske
udfordringer og giver mulighed
for at følge aktuelle design- og
installationstrends. Panelets overflade
fås i Texona, Super G og Akutex FT.
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● Fremragende akustik
● Væg- og skærmabsorbenter med
mange montageløsninger
● En vertikal løsning i en lang række
overflader, farver og formater

Når man designer et lokale for at opnå
en optimal akustisk ydeevne, så har et
lydabsorberende loft første prioritet – men
bare vægge vil stadig skabe ekko. Akustopaneler løser dette ved at absorbere lyd
og give klar tale, lavere lydstyrke, reducere
lydforplantning og fjerne flutter-ekko.
Med Akusto er det nemmere at skabe
arbejdspladser, hvor folk har det godt og
kan yde deres allerbedste.

Vores
akustikabsorbenter
består af minimum

53%
genbrugsmateriale
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Fremragende

brandklasse
A2-s1, d0

ecophon akusto ™ produktsortiment
Akusto giver mange muligheder for at designe
akustikløsninger med unikke og udtryksfulde
sammensætninger.
Vælg Akusto Wall C Extra Bass for at få bedre
taleklarhed ved lavfrekvente lyde.
Akusto skærme er ideelle som supplement til et
lydabsorberende loft. De er lette, fritstående og kan
placeres efter behov.

akusto wall c extra bass

akusto wall a

akusto one

2700x1200x40

Ø592x40

2700x600x80
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Ø792x40
Ø1192x40
592x592x40
1192x292x40
1192x592x40
akusto wall c

akusto screen

2700x600x40

1500x1200x40
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akusto wall a

Indrammede vægpaneler i en lang række farver.
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akusto wall c

Indrammet vægpanel-løsning i en lang række farver.
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akusto wall c extra bass

Lavfrekvens vægpanel-løsning med skyggekant i en lang række farver.
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akusto one

Vægpaneler uden ramme i mange farver og formater, som er nemme at montere.

17

akusto screen

Flytbare skærme, der giver et godt lydmiljø i åbne kontorlandskaber. Fås i en lang række farver.

montagemetoder

ecophon e - værktøjer

Det innovative Connect™ tilbehør gør det muligt at
montere vægabsorbenter med en perfekt pasform
og på mange forskellige måder. Ecophon Akusto
er designet til en fleksibel montering, på mange
kreative måder.

Ecophon tilbyder adskillige nyttige værktøjer
og tjenester til de forskellige faser af
byggeprocessen, lige fra inspiration til specifikke
vedligeholdelsesvejledninger.
Læs mere og prøv vores E-værktøjer på
www.ecophon.dk

ecophon akusto ™ one
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skrues fast
på væggen og fungerer som
et ophæng for absorbent-anker,
der skrues ind i bagsiden af
panelet.
connect one liste

connect one montageknap

består af en holder, der
skrues fast på væggen.
Panelet fastholdes med en
specialdesignet, tekstureret
knap, der fås i flere farver.

er et
beslag med kroge, der skrues
fast på væggen, og panelet
trykkes fast på krogene.
connect one krog

ecophon akusto ™ wall

connect skyggeprofil

har et design, der skaber en
skyggeeffekt. Den elegante
løsning giver et let udtryk og gør
det muligt at skabe felter af farver
og mønstre, både vertikalt og
horisontalt.
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connect thinline profil

er en elegant løsning, som giver
mulighed for at skabe felter
med farver og mønstre, både
vertikalt og horisontalt.

er en
robust profilløsning, som skaber
en tydelig ramme omkring
vægpanelet.
connect wp profil

connect u - profil

er en simpel og
funktionel løsning. Kan monteres
med Connect T24 Hovedprofil eller
Connect Hatprofil.

ecophon akusto oversigt
Montagemetoder
Format

Produkt

Størrelse (mm)

Væg med
Connect Thinline

Ecophon Akusto Wall A

2700x1200x40

•

Ecophon Akusto Wall C

2700x600x40

•

Akusto Wall C Extra bass

2700x600x80

Ecophon Akusto One

592x592x40

1192x292x40
1192x592x40
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Ø592x40
Ø792x40
Ø1192x40

Ecophon Akusto Screen

1500x1200x40

Væg med
Connect Skyggeprofil

Væg med
Connect WP

Væg m
Connect U
•

•

•

med
U-profil

Væg med
Connect One liste

Væg med
Connect One krog

Væg med
Connect One
montageknap

Fritstående

Overflade

Akutex FT
Ecophon Texona
Ecophon Super G

Akutex FT
Ecophon Texona
Ecophon Super G
Akutex FT
Ecophon Texona

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecophon Akusto paneler
bidrager til et sundt indeklima
med fremragende akustisk
absorption, lav VOC-udledning
i overensstemmelse med de
strengeste krav og fuld kemisk
gennemsigtighed med verificerede
Health Product Declarations
(HPD). Akusto panelernes lave
miljøaftryk er tredjeparts verificeret
i miljøvaredeklarationer (EPD).

Akutex FT
Ecophon Texona

•

•

Ecophon Texona

Til projekter, hvor miljøkvalitet
er en prioritet, tilbyder Ecophon
en Plant version af udvalgte
produkter, der er specielt designet
til certificeringsordninger for grønt
byggeri. Vores Plant-panelsortiment
indeholder biobaserede materialer,
et industrielt lavt CO2-aftryk og
den laveste VOC-udledning med
Eurofins Indoor Air Comfort Gold
certificering.

Akusto panelernes glasuldskerne
er testet og klassificeret som
ikke-brændbar i henhold til
EN ISO 1182. Brandklassificering
i henhold til EN 13501-1, se
venligst Tekniske Egenskaber for de
respektive produkter.

bemærk

Flere produkt- og
systemoplysninger, som
montagehjælp og dokumentation
for bæredygtighed, findes på
www.ecophon.dk
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farver og overflader
akutex™ ft
Akutex mærkningen garanterer, at produktet har en fremragende
overfladeteknologi. Vores forskning og udvikling har hele tiden fokus på
visuelle aspekter, akustikegenskaber, arbejdsmiljø, arkitektoniske tendenser og
miljøaspekter. Det sikrer, at Akutex altid er et skridt foran.

morning drizzle

white frost

ocean storm

Nærmeste NCS farveprøve S 0500-N.
Lysrefleksion 85%.

Nærmeste NCS farveprøve S 4020-R90B.
Lysrefleksion 24%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1002-B.
Lysrefleksion 69%.

volcanic ash

moonlight sky

cloudy day

Nærmeste NCS farveprøve S 2002-Y.
Lysrefleksion 56%.

Nærmeste NCS farveprøve S 7020-R90B.
Lysrefleksion 7%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1500-N.
Lysrefleksion 62%.

silver stone

golden field

peach rose

Nærmeste NCS farveprøve S 4502-Y.
Lysrefleksion 29%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1040-G90Y.
Lysrefleksion 61%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1515-Y80R.
Lysrefleksion 55%.

silk slate

sunset heat

highland fog

Nærmeste NCS farveprøve S 7000-N.
Lysrefleksion 13%.

Nærmeste NCS farveprøve S 2070-Y60R.
Lysrefleksion 20%.

Nærmeste NCS farveprøve S 2005-G.
Lysrefleksion 55%.

goji berry

ruby rock

sage garden

Nærmeste NCS farveprøve S 3030-Y80R.
Lysrefleksion 27%.

Nærmeste NCS farveprøve S 4050-R10B.
Lysrefleksion 7%.

Nærmeste NCS farveprøve S 3010-B30G.
Lysrefleksion 40%.

silent steam

eucalyptus leaf

fresh clover

Nærmeste NCS farveprøve S 2010-B.
Lysrefleksion 45%.

Nærmeste NCS farveprøve S 5010-B30G.
Lysrefleksion 23%.

22

Nærmeste NCS farveprøve S 3020-G40Y.
Lysrefleksion 35%.

bemærk
scallop shells

summer forest

Nærmeste NCS farveprøve S 0804-Y50R.
Lysrefleksion 76%.

Nærmeste NCS farveprøve S 6030-G10Y.
Lysrefleksion 10%.

wet sand

dark diamond

Nærmeste NCS farveprøve S 3020-Y30R.
Lysrefleksion 35%.

Nærmeste NCS farveprøve S 9000-N.
Lysrefleksion 4%.

Farverne kan variere lidt mellem de
forskellige produktionspartier.
Gengivelse af farver kan variere
mellem tryk og virkelighed.

ecophon texona

ecophon super g

Hvis du vil skabe udtryksfulde lydabsorberende vægløsninger med
en bred vifte af farver, så er Texona det perfekte valg. Texona har
en glat tekstureret overflade og fås i forskellige farver, som leder
tankerne hen på smagsvarianter.

Super G overfladen er designet
til miljøer med mekanisk
påvirkning. Super G er en
glasfiber med høj slagfasthed.

sea salt

sage

Nærmeste NCS farveprøve S 0500-N.
Lysrefleksion 81%.

Nærmeste NCS farveprøve S 3010-B30G.
Lysrefleksion 41%.

white 085

pepper

poppy seed

Nærmeste NCS farveprøve S 6502-Y.
Lysrefleksion 17%.

Nærmeste NCS farveprøve S 3020-B10G.
Lysrefleksion 28%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1002-Y.
Lysrefleksion 78%.

bemærk

Farver kan variere lidt blandt de
forskellige produktionspartier.
Gengivelse af farver varierer mellem
tryk og virkelighed.

garlic

eucalyptus

Nærmeste NCS farveprøve S 2502-Y.
Lysrefleksion 52%.

Nærmeste NCS farveprøve S 5010-B30G.
Lysrefleksion 23%.

ginger

acai

Nærmeste NCS farveprøve S 2005-Y30R.
Lysrefleksion 56%.

Nærmeste NCS farveprøve S 6020-R90B.
Lysrefleksion 12%.

oyster

peach

Nærmeste NCS farveprøve S 4005-Y20R.
Lysrefleksion 32%.

Nærmeste NCS farveprøve S 1515-Y80R.
Lysrefleksion 52%.

scallop

goji

Nærmeste NCS farveprøve S 1005-Y40R.
Lysrefleksion 67%.

Nærmeste NCS farveprøve S 3030-Y80R.
Lysrefleksion 24%.

thyme

liquorice

Nærmeste NCS farveprøve S 2010-B90G.
Lysrefleksion 47%.

Nærmeste NCS farveprøve S 9000-N.
Lysrefleksion 5%.
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farver og overflader

connect thinline profil

white 02

Textured, S 0500-N.

grey 03

Textured, S 1500-N.

grey 04

Textured, S 4500-N.

black 01

Textured, S 9000-N.

connect skyggeprofil
24

bemærk

Farverne kan variere lidt mellem de
forskellige produktionspartier.
Gengivelse af farver kan variere
mellem tryk og virkelighed.

grey 03

Textured, S 1500-N.

connect wp profil

white 03

Textured, S 0502-Y.

natural anodized

black 01

Textured, S 1000-N.

Textured, S 9000-N.

grey 01

black 01

connect u - profil

white 01

S 0500-N.

Metallic, S 2502-B.

Textured, S 9000-N.
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Ecophon Akusto

Wall A

Akus tik:
Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassiﬁcering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coeﬃcient, NRC og Sound
Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

αp, Praktisk absorptionsfaktor
· · · · Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.
—

Akusto Wall A Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

---

Akusto Wall A Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshB+de

Frekvens Hz
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αp, Praktisk absorptionsfaktor

Tk.
mm

tkh mm
125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

αw

Lydabsorptionsklasse

Akutex FT

40

43

0.20

0.

0

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

A

Texona

40

43

0.15

0.65

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

A

Super G

40

43

0.15

0.65

1.00

1.00

1.00

1.00

0.95

A

AC(1.5)

Tk.
mm

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110

40

230

Indeklima:
C e r t i f i ka t / L a b e l

S t a n d a rd

Plant

E u ro f i n s i n d e n d B rs l u f t ko m f o r t

I AC

I AC G o l d

Fra n s k

A

AF

•

•

OC

Fi n s k M 1

Mil jøpå virkning: Akus to Wall A - Texona : 4,

4 (Akus to Wall A EPD i overenss temmelse med ISO 14025

/ EN 15804) , Akus to Wall A - Texona/Plant : 5,22 (Akus to Wall/Plant famil y EPD i overenss temmelse med
ISO 14025 / EN 15804) , Akus to Wall A - Akutex FT : 3,96 (Akus to Wall A EPD i overenss temmelse med ISO
14025 / EN 15804) , Akus to Wall A - Akutex FT/Plant : 4,23 (Akus to Wall/Plant famil y EPD i
overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) , Akus to Wall A - Super G : 6,21 (Akus to Wall A EPD i
overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) , Akus to Wall A - Super G/Plant : 5,86 (Akus to Wall/Plant
famil y EPD i overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) ,

Cir cularit y: Minds te indhold af genbrugsmateriale: 53%, Genanvendelighed: Fuldt genanvendeligt,

© Ecophon Group

Br andsikkerhed: Kernen af glasuld er tes tet og klassif iceret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Fugtbes t andighed: I henhold til EN 13964: 2014 Standard: Class C , RH 95% and 30°C , Plant : Class A ,
RH 70% and 25°C ,

Visuelt udseende: Akus to Wall i hvid har en høj l ysref lektion. Lysref lektion og nærmes te NCS-far veprøve
for alle de fors kellige far ver : Se Ecophon far veudvalg.

Rengøring: Tåler daglig af tørring af s tøv og s tøvsugning, samt ugentlig vådrengøring (Super G- og Akutex
FT-over f lader). Ugentlig af tørring af s tøv og s tøvsugning (Texona-over f lader).

Tilgæng elighed: Panelerne er ikke demonterbare, undtagen i udvalgte montager. Se mængdes pecif ikation
for mere information.

Mont ag e: Monteres i henhold til montageanvisning, ins tallationsguide og C AD-tegninger. Information
vedrørende min. total kons truktionshøjde, se Mængdes pecif ikation. Sys temet bør ikke placeres bagved mål
eller lignende områder, hvor de of te vil blive ramt af hårde bolds kud. I sådanne tilf ælde anbefales et
bes kyttende net foran sys temet.

Sys t em vægt: Vægten på sys temet (inklusiv prof iler) er ca. 4 kg./m².

Mekanis ke eg ens kaber: Ingen yderligere nyttelas t er tilladt.

Slag as t hed: Tes tet og klassif iceret i henhold til EN 13964 annex D og opfy lder kravene svarende til DIN
18032 del 3. Texona over f lade har moderat slags t yrke. Bemærk: Hvis panelerne udsættes for gentagne s tød
og slag, eksempel vis monteret bag et mål, er bes kyttelse i form af et fas t holdt boldnet eller fenderlis ter
nødvendig. Super G : M353, Opfy lder 1A ,

CE: Ecophon lof tsys temer er CE-mærket i henhold til den europæis ke harmoniserede s tandard EN13964:
2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Per formance), som gør det muligt for
kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæis ke marked.

Montageanvisning &&&,eo

hon,dk

M
Montageanvisning (M+ or Eo

© Ecophon Group

M
hon kusto all 

Montageanvisning (M+ or Eo

hon kusto all 
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M509
Mon aean"nn (M509) or

opon ! o all  med

proﬁler. Panelbredde: 1200 mm (1192 mm)
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Ecophon Akusto

Wall C

Akus tik:
Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassiﬁcering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coeﬃcient, NRC og Sound
Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

αp, Praktisk absorptionsfaktor
· · · · Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.
—

Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

---

Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshB+de

Frekvens Hz

mm
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αp, Praktisk absorptionsfaktor

Tk.
tkh mm
125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

αw

Lydabsorptionsklasse

Akutex FT

40

43

0.25

0.80

0.

5

1.00

1.00

1.00

1.00

A

Texona

40

43

0.20

0.75

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

A

Super G

40

43

0.25

0.75

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

A

AC@1.5)

Tk.
mm

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110

40

240

Indeklima:
C e r t i f i ka t / L a b e l

S t a n d a rd

Plant

E u ro f i n s i n d e n d B rs l u f t ko m f o r t

I AC

I AC G o l d

Fra n s k

A

AF

•

•

OC

Fi n s k M 1

Mil jøpå virkning: Akus to Wall C - Texona : 7,7 @Akus to Wall C EPD i overenss temmelse med ISO 14025 /
EN 15804) , Akus to Wall C - Texona/Plant : 8,3 @Akus to Wall/Plant famil y EPD i overenss temmelse med ISO
14025 / EN 15804) , Akus to Wall C - Akutex FT : 7,4 @Akus to Wall C EPD i overenss temmelse med ISO
14025 / EN 15804) , Akus to Wall C - Akutex FT/Plant : 7,

@Akus to Wall/Plant famil y EPD i

overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) , Akus to Wall C - Super G :

,0 @Akus to Wall C EPD i

overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) , Akus to Wall C - Super G/Plant :

,7 @Akus to Wall/Plant

famil y EPD i overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15804) ,

Cir cularit y: Minds te indhold af genbrugsmateriale: 60%, Genanvendelighed: Fuldt genanvendeligt,

© Ecophon Group

Br andsikkerhed: Kernen af glasuld er tes tet og klassif iceret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Fugtbes t andighed: I henhold til EN 13964: 2014 Standard: Class C , RH 95% and 30°C , Plant : Class A ,
RH 70% and 25°C ,

Visuelt udseende: Akus to Wall i hvid har en høj l ysref lektion. Lysref lektion og nærmes te NCS-far veprøve
for alle de fors kellige far ver : Se Ecophon far veudvalg.

Rengøring: Tåler daglig af tørring af s tøv og s tøvsugning, samt ugentlig vådrengøring (Super G- og Akutex
FT-over f lader). Ugentlig af tørring af s tøv og s tøvsugning (Texona over f lader).

Tilgæng elighed: Panelerne er ikke demonterbare, undtagen i udvalgte montager. Se mængdes pecif ikation
for mere information.

Mont ag e: Monteres i henhold til montageanvisning, ins tallationsguide og C AD-tegninger. Information
vedrørende min. total kons truktionshøjde, se Mængdes pecif ikation. Sys temet bør ikke placeres bagved mål
eller lignende områder, hvor de of te vil blive ramt af hårde bolds kud. I sådanne tilf ælde anbefales et
bes kyttende net foran sys temet.

Sys t em vægt: Vægten på sys temet (inklusiv prof iler) er ca. 5 kg./m².

Mekanis ke eg ens kaber: Ingen yderligere nyttelas t er tilladt.

Slag as t hed: Tes tet og klassif iceret i henhold til EN 13964 annex D og opfy lder kravene svarende til DIN
18032 del 3. Super G : M354, Opfy lder 1A ,

CE: Ecophon lof tsys temer er CE-mærket i henhold til den europæis ke harmoniserede s tandard EN13964:
2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Per formance), som gør det muligt for
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kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæis ke marked.

Montageanvisning '''.eo!hon.dk

M

M

Montageanvisning *M- or Eo!hon kusto all C. lodret montage. med

Montageanvisning *M- or Eo!hon kusto all C lodret montage

Connet Thinline/!roﬁler.

© Ecophon Group

M355
M



M5
M355 

 







M



M5 

 







33

© Ecophon Group

™

Ecophon Akusto

Wall C Extra Bass

Akus tik:
Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354.

Klassiﬁcering i henhold til EN ISO 11654, og værdierne for Noise Reduction Coeﬃcient, NRC og Sound
Absorption Average, SAA i henhold til ASTM C 423.

αp, Praktisk absorptionsfaktor
—

Akusto Wall C Extra Bass

0 mm,

0 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshøjde

Frekvens Hz

34

αp, Praktisk absorptionsfaktor

Tk.
mm

Extra Bass

0

tkh mm

0

Tk.

125 Hz

250 Hz

0.65

1.00

tkh mm

500 Hz
0.

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

1.00

1.00

1.00

5

NRC

SAA

1.00

1.00

αw

Lydabsorptionsklasse

1.00

A

mm
Extra Bass

0

0

Indeklima:
C e r t i f i ka t / L a b e l
E u ro f i n s I n d o o r A i r C o m f o r t E

I AC

Fre n ch

A

OC

Fi n n i s h M 1

•

Mil jøpå virkning: Akus to Wall C Extra Bass/Texona: 10,
overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15

?Akus to Wall C Extra Bass EP i

04C , Akus to Wall C Extra Bass/Akutex FT: 10,4 ?Akus to Wall C

Extra Bass EP i overenss temmelse med ISO 14025 / EN 15

04C,

Cir cularit y: Minds te indhold af genbrugsmateriale: 60%, Genanvendelighed: Fuldt genanvendeligt,

Br andsikkerhed: Kernen af glasuld er tes tet og klassif iceret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 11

2.

Europa: EN 13501H1, A2Hs1,d0,

Fugtbes t andighed: Tes tet for klasse C , relativ luf tfugtighed

5% og 30 DC , i henhold til EN 13

64:2014

V isuelt udseende: Akus to Wall i hvid har en høj l ysref lektion. Lysref lektion og nærmes te NCSHfar veprøve
for alle de fors kellige far ver : Se Ecophon far veudvalg.

© Ecophon Group

Rengøring: Tåler daglig af tørring af s tøv og s tøvsugning, samt ugentlig vådrengøring (Akutex FT over f lader).
Ugentlig af tørring af s tøv og s tøvsugning (Texona over f lader).

Tilgæng elighed: Pladerne er ikke demonterbare.

Mont ag e: Monteres i henhold til montageanvisning, ins tallationsguide og C AD-tegninger.

Sys t em vægt: Sys temets vægt afhænger af ins tallationens dimensioner. 2700 x 2700 mm ins tallationer har
en sys temvægt på ca. 7 kg/m² (inklusive prof ilsys tem).

Mekanis ke eg ens kaer: Ingen yderligere nyttelas t er tilladt.

CE: Ecophon lof tsys temer er CE-mærket i henhold til den europæis ke harmoniserede s tandard EN13964:
2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Per formance), som gør det muligt for
kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæis ke marked.

Montageanvisning www.ecophon.dk

M535

M5

Installation diagram (M535) for Ecophon Akusto Wall C Extra Bass vertical

Installation diagram (M5) for Ecophon Akusto Wall Bass hori(ontal

installation with Connect shadow proﬁles.

installation with Connect shadow proﬁles.
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Ecophon Akusto
Akus tik:

One

Værdierne i diagrammet henviser til en enkelt enhed. Hvis enhederne arrangeres i en kl ynge med

af s tande på mindre end 0,5 meter vil Aeq per enhed blive let reduceret.
Lydabsorption:

Testresultater i henhold til EN ISO 354.
Aeq, ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)

—

Akusto One Ø592, 48 mm o.d.s.

· · · · Akusto One Ø792, 48 mm o.d.s.
---

Akusto One Ø1192, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshøjde

Frekvens Hz

Aeq, ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)
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—

Akusto One 592x592, 48 mm o.d.s.

—

Akusto One 1192x292, 48 mm o.d.s.

---

Akusto One 1192x592, 48 mm o.d.s.

o.d.s = tkh = total konstruktionshøjde

Frekvens Hz

A

, ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)

eq

Tk.
mm

tkh mm
125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

Ø592

40

48

0.0

0.2

0.5

0.6

0.4

0.4

Ø792

40

48

0.1

0.4

0.8

0.8

0.7

0.6

Ø1192

40

48

0.3

0.9

1.5

1.6

1.4

1.4

592x592

40

48

0.1

0.3

0.6

0.6

0.5

0.5

1192x292

40

48

0.1

0.3

0.6

0.6

0.5

0.5

1192x592

40

48

0.2

0.6

1.0

1.1

1.0

0.9

Indeklima:
C e r t i f i ka t / L a b e l
E u ro f i n s I n d o o r A i r C o m f o r t C

I AC

Fre n ch VO C

A

Fi n n i s h M 1

•

Mil jøpå virkning: Akus to One - Akutex FT : 7,35 (Akus to One famil y E i overenss temmelse med ISO
14025 / EN 15804) , Akus to One - Texona : 9,42 (Akus to One famil y E i overenss temmelse med ISO
14025 / EN 15804) ,

Cir cularit y: Minds te indhold af genbrugsmateriale: 61%, Genanvendelighed: Fuldt genanvendeligt,

© Ecophon Group

Br andsikkerhed: Kernen af glasuld er tes tet og klassif iceret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.
Europa: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Fugtbes t andighed: Klasse C , relativ fugtighed

56 og 30< C , i henhold til EN 13

4: 2014

Visuelt udseende: Akus to Wall i hvid har en høj l ysref lektion. Lysref lektion og nærmes te NCS-far veprøve
for alle de fors kellige far ver : Se Ecophon far veudvalg.

Rengøring: Tåler daglig af tørring af s tøv og s tøvsugning, samt ugentlig vådrengøring (Akutex FT over f lader).
Ugentlig af tørring af s tøv og s tøvsugning (Texona over f lader).

Tilgæng elighed: Panelerne er let demonterbare.

Mont ag e: Monteres i henhold til montageanvisning, ins tallationsguide og C AD-tegninger. Information
vedrørende min. total kons truktionshøjde, se Mængdes pecif ikation.

Sys t em vægt: Vægten på sys temet er ca. 2 - 4,5 kg./m², afhængigt af s tørrelse og montagemetode

Mekanis ke eg ens kaber: Ingen yderligere belas tning er tilladt.

CE: Ecophon lof tsys temer er CE-mærket i henhold til den europæis ke harmoniserede s tandard EN13

4:

2014. CE-mærkede byggevarer er omfattet af en DOP (Declaration of Per formance), som gør det muligt for
kunder og brugere at sammenligne de tilgængelige produkter på det europæis ke marked.

Montageanvisning &&&,eo

M
Montageanvisning (M+ or Eo

hon,dk

M
hon kusto

ne

Montageanvisning (M+ or Eo

hon kusto

ne
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Ecophon Akusto

Screen

Akus tik:
Lydabsorption:

Lydabsorptions- og lyddæmpningstest resultater i henhold til ISO 20189.

Ae/, ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)

—

Akusto Screen, 150051200 mm

o.d.s = tkh = total konstruktionshø(de

Frekvens Hz

Skærmvæg lyddæmpning

ΔLs (dB)
—

Akusto Screen, 150051200 mm

o.d.s = tkh = total konstruktionshø(de

38

Frekvens Hz

A

150051200

40

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

0.8

1.5

2.5

3.2

3.5

3.4

Skærmvæg lyddæmpning

Tk.

ΔLs (dB)
Vægtet skærm lyddæmpning (dB)

mm

150051200

, ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)

e/

Tk.
mm

40

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

4.0

7.0

6.0

8.0

12.0

16.0

10.0

Indeklima:
C e r t i f i ka t / L a b e l
Fra n s k VO C , A

9

Fugtbes t andighed: Klasse A , relativ fugtighed 70% og 25° C , i henhold til EN 13964: 2014

Cir cularit y: Fuldt genanvendeligt.

V isuelt udseende: Te5ona i hvid har hø( l ysref lektion. For mere information om det visuelle udseende af de
fors kellige over f lader : Se Ecophon far ver og over f lader.

Rengøring: Ugentlig af tørring og s tøvsugning.

© Ecophon Group

Brug af desinf ektionsmidler: Texona Ginger, Sea salt, Thyme, Oys ter og Garlic mods tår hyppig brug af
et hanol ,0+0 4 baserede desinfektionsmidler.

ugt en bl.d mikrof iberklud af pol yes ter med opl.sning og t.r

over f laden af med cirkulær bevægelser.

Mont ag e: Monteres i henhold til montageanvisningen, der leveres sammen med produktet.

Mekanis ke eg ens ka

er: Produktet er tes tet i henhold til EN1023.

Montageanisning "e oon"dk

M
Montageanisning

M! for  oon kusto

reen"
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Ecophon er den førende
leverandør af indendørs
akustikløsninger, der forbedrer
effektivitet og livskvalitet. Vi
tror på den forskel, som lyd
kan gøre for vores hverdag, og
er passionerede fortalere for
vigtigheden af rumakustik for
menneskers trivsel - uanset sted,
aktivitet eller behov.
Vores løfte ”A sound effect on
people” er vejledende for alt,
hvad vi gør. Vi er stolte over
den medmenneskelige tilgang,
som dette løfte er baseret
på. Vores kompromisløse
engagement i transparent
bæredygtig praksis. Og,
som en del af Saint-Gobain
koncernen, gør vi vores til, at
verden bliver et bedre hjem.

