
© Ecophon Group Ecophon Ecophon Focus™ Dg, Created: 2019-01-30

Ecophon Focus™ Dg
W pełni demontowalny system sufitów podwieszanych o 
wyjątkowym wyglądzie. Konstrukcja nośna jest częściowo 
ukryta, stwarza wrażenie „pływającej”. Krawędzie są 
uformowane tak, by profil nośny znajdował się ok. 14 mm 
nad dolną krawędzią płyty, dzięki czemu powstaje efekt 
swobodnie zawieszonych, pojedynczych płyt. Płyty można 
łatwo demontować nawet tam, gdzie całkowita wysokość 
konstrukcyjna jest niewielka. 
 
System składa się z płyt Ecophon Focus™ Dg i konstrukcji 
nośnej Connect™ o ogólnej przybliżonej wadze 3-4 kg/
m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji 
o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest 
powłoką Akutex™ FT, powierzchnię tylną zabezpieczono 

welonem szklanym. Krawędzie są pomalowane. By uzyskać 
najlepszy efekt końcowy, rekomendujemy montaż na 
oryginalnej konstrukcji Connect™. Konstrukcja wykonana jest 
z ocynkowanej stali.

Formaty 

Format, mm
600x600 1200x600 1200x1200

XL
1600x600

XL
1800x600

XL
2000x600

XL
2400x600

T24 • • • • • • •

Grubość (d) 20 20 25 20 20 20 20

Szkice montażowe. M202 M202 M203 M204 M204 M204 M204
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akustyka 

Pochłanianie dźwięku: 
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354. 
Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC i średniej pochłaniania 
dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423.

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
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· · ·  Focus Dg 20 mm, 65 mm o.d.s.

—  Focus Dg 20 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna

d 
mm

c.w.k. 
mm

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αw Klasa pochłaniania 
dźwięku125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

20 65 0.20 0.60 0.95 0.95 0.95 1.00 0.90 A

20 200 0.55 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00 0.90 A

d 
mm

c.w.k. 
mm

NRC SAA

20 65 0.90 0.89

20 400 0.80 0.82

d 
mm

Prywatność: AC(1,5), wskaźnik, ASTM 
E1111, ASTM E1110</p>

20 180

Dostęp 

Płyty w formatach 600x600 i 1200x600 można łatwo demontować. Istnieje też możliwość demontażu płyt 1200x1200 i 
formatów XL. Minimalny prześwit umożliwiający demontaż zgodnie ze szkicem montażowym.

Utrzymywanie w czystości  

Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

odbicie światła 

White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone). 
Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m²lx). Połysk < 1.

Przekrój systemu Focus Dg z Connect 
T24 Profilem głównym HD

System Focus Dg Focus Dg z Connect Kątownikiem 
przyściennym w kolorze czarnym

Płyta Focus Dg
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odporność na wilgoć  

Płyty są odporne na wilgoć do 70%, przy temperaturze 25°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (EN 
13964).

Płyty są również przeznaczone do pomieszczeń o trudnych warunkach. W razie wątpliwości projektowych skontaktuj się z 
działem technicznym Ecophon.

Warunki wewnątrz pomieszczenia 

Certyfikat / Znak  
Fiński M1 •

Francuskie VOC A+ •

Szwedzki Związek Chorych na Astmę i 
Alergię

•

Duński Znak Klimatu Wnętrz Dansk Indeklima •

California Emission Regulation, CDPH •

Do produkcji wełny szklanej 3.generacji wykorzystujemy 
ponad 70% szkła z odzysku oraz naturalne spoiwo 
pochodzenia roślinnego. Zastąpienie ropopochodnych 
substancji wiążących lepiszczem naturalnym pozwala 
zaoszczędzić 24 tysiące baryłek ropy rocznie.

     

Wpływ na środowisko naturalne  

W całości nadają się do powtórnego przetworzenia.

Co₂ 

  
Kg CO₂ equiv/m² 4,25

Od EPD zgodnie z normą ISO 14040

Bezpieczeństwo pożarowe 

Kraj Standard Klasa  
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Płyty są materiałem niepalnym według badań i 
klasyfikacji EN ISO 1182.

obchodzenie się z płytami i wytrzymałość mechaniczna  

Informacje dotyczące maksymalnego obciążenia użytkowego, minimalnej nośności oraz innych właściwości funkcjonalnych 
i mechanicznych dostępne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.

montaż 

Zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz pomocniczymi rysunkami. Patrz: Specyfikacja 
ilościowa, aby uzyskać więcej informacji nt. minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej.  Systemy nie są zalecane do 
małych pomieszczeń (w przybliżeniu 2x2). Sufit zintegrowany z dużą ilością instalacji wymaga starannego planowania, 
od projektowania po montaż.

CE 

Oznaczenie CE odnosi się do takich właściwości jak poziom pochłaniania dźwięku, emisje substancji szkodliwych, 
bezpieczeństwo ogniowe dopuszczalne obciążenia użytkowe. Wszystkie sufity Ecophon oznakowane CE spełniają 
europejskie standardy EN13964 oraz właściwości deklarowane w Deklaracjach Właściwości Użytkowych (DWU).



Szkic montażowy (m202): Ecophon FocuS Dg 600x600, 1200x600 mm

patrz Specyfikacja ilościowa nóż do wycinania krawędzi Dg krawędź przycięta nożem systemowym, z/
bez klipsów krawędziowych

SpEcyFikacja ilościowa (wyłączając oDpaDy)

Format, mm

600x600 1200x600

1 Focus Dg 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 profil główny hD, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych 
obciążeń użytkowych między profilem głównym a ścianą)

0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 profil poprzeczny, l=1200 mm, co 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 profil poprzeczny, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect mocowanie ścienne profila t 1/suspended row of main runner

6 connect klips krawędziowy Dg20 1/300-400 na każdą przyciętą płytę

7 connect wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

8 connect uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych) 0,7/m² 0,7/m²

9 Do montażu bezpośredniego: connect zamocowanie bezpośrednie 0,7/m² 0,7/m²

10 connect kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg obmiarów wg obmiarów

całkowita minimalna wysokość konstrukcyjna: 115 mm z wieszakiem regulowanym, 65 mm z mocowaniem bezpośrednim

δ najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 30 mm

null

Format, mm maks. 
obciążenie 
użytkowe (n) 

min. nośność (n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

obciążenie użytkowe/ nośność

M202



Szkic montażowy (m203): Ecophon FocuS Dg 1200x1200 mm

patrz Specyfikacja ilościowa nóż do wycinania krawędzi Dg połączenie między krawędziami nienośnymi z 
klipsami podtrzymującymi

SpEcyFikacja ilościowa (wyłączając oDpaDy)

Format, mm

1200x1200

1 Focus Dg 0,7/m²

2 connect t24 profil główny hD, montowany co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych 
między profilem głównym a ścianą)

0,9m/m²

3 connect t24 profil poprzeczny, l=1200 mm, co 1200 mm 0,9m/m²

4 connect mocowanie ścienne profila t 1/suspended row 
of main runner

5 connect klips krawędziowy 1,4/m²

6 connect klips krawędziowy Dg25 1/300-400 na 
każdą przyciętą 
płytę

7 connect wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm) 0,7/m²

8 connect uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych) 0,7/m²

9 Do montażu bezpośredniego: connect zamocowanie bezpośrednie 0,7/m²

10 connect kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg obmiarów

całkowita minimalna wysokość konstrukcyjna: 115 mm z wieszakiem regulowanym, 65 mm z mocowaniem bezpośrednim

δ najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 30 mm. -

null

Format, mm maks. 
obciążenie 
użytkowe (n) 

min. nośność (n)

1200x1200 50 160

obciążenie użytkowe/ nośność

M203



Szkic montażowy (m204): Ecophon FocuS Dg XL

patrz Specyfikacja ilościowa nóż do wycinania krawędzi Dg krawędź przycięta nożem systemowym, z/
bez klipsa krawędziowego

SpEcyFikacja iLościowa (wyłączając oDpaDy)

Format, mm

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Dg XL 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 profil główny hD, co 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 profil poprzeczny, L=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect mocowanie ścienne profila t 1/suspended row of main runner

5 connect klips krawędziowy Dg 20 1szt/300-400 mm na każdą przyciętą płytę obwodową z 1 krawędzią opierającą

6 connect wieszak regulowany co 1500 mm (maksymalna odległość od ściany 450mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

7 connect uchwyt do wieszaka regulowanego 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

8 connect kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg obmiarów wg obmiarów wg obmiarów wg obmiarów

Δ min. całkowita wysokość konstrukcyjna 115 mm - - - -

δ najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 30 mm - - - -

Format, mm maks. 
obciążenie 
użytkowe (n) 

min. nośność (n)

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

obciążenie użytkowe/ nośność

M204


