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Sonico 120
Esthetische toepassingen met hogere geluidsisolatiewaarden, geschikt voor alle doeleinden 

en met volledige flexibiliteit in uitvoering en afwerking.

125 mm

max. 7.000 mm, afwijkende maten op aanvraag

450 – 1.293 mm

Minimale wandhoogte bij een doorgangshoogte van 2.100 mm bedraagt 2.440 mm.

(afstand onderkant rail tot bovenkant afgewerkte vloer)

Minimale wandhoogte bij een doorgangshoogte van 2.300 mm bedraagt 2.640 mm.

(afstand onderkant rail tot bovenkant afgewerkte vloer)

Zelfdragend aluminium frame, bestaande uit hard aluminium profielen (technisch naturel geanodiseerd) 

met inwendige stalen verstevigingen, waarbij de beplating met geluidsisolerende voorzieningen

aan het aluminium frame gemonteerd is.

Verdekt, niet zichtbaar, omkaderingsprofiel. Standaard uitvoering technisch naturel geanodiseerd 

aluminium. Als optie in elke gewenste RAL-kleur te lakken.

Hoogwaardig E1-kwaliteit spaanplaat 

Alle gangbare materialen in de interieurbouw zijn toepasbaar.

58 dB

56 kg/m2

Dubbele uitvoering van het veer- en groef principe, panelen onderling uitgevoerd met neusprofiel (met 

magneetstrip = optie) waarmee een solide en uniforme geluidsisolerende werking gegarandeerd wordt.

Hard aluminium klemlijsten voorzien van afdichtende rubber profielen.

0,4 KN, waarbij het betreffende profiel altijd voorzien is van een compensatieveer om

geringe afwijkingen in de bouwkundige aansluitingen te compenseren.

Het zeer gebruiksvriendelijke Quick-mechanisme (kwartslag) en bij het telescooppaneel

(= eind-/sluitpaneel) de gepatenteerde volgorde bediening, waardoor het opstellen en

afbouwen van de wand op een snelle en vloeiende manier geschiedt.

Naast de handbediening voor de vergrendeling van de boven- en onderklemlijst is er ook de elektrisch

bediende versie: Sonico semi-automatisch. De vergrendeling wordt bediend d.m.v. een drukknop,

waarmee de klemlijsten elektrisch worden bewogen.

Hard aluminium profiel (technisch naturel geanodiseerd), voor zowel de 1-punts rail met

de afmetingen 110 x 78 mm (b x h) als voor de 2-punts rail met de afmetingen 110 x 98 mm (b x h).

Gelagerd met slijtvaste kunststof loopvlakken waardoor het geruisarm en licht verrijden

van de panelen gegarandeerd is.

1-punts: max. 240 kg paneelgewicht

2-punts: max. 400 kg paneelgewicht

Gepatenteerd meedraaiend geleidingssysteem t.b.v. het parkeersysteem

De panelen zijn alleen opgehangen in de rail zelfdragend en mogen niet door krachten

van buitenaf belast worden.

Uitsluitend geschikt voor binnen toepassingen.

Maximale relatieve luchtvochtigheid van 60%.

Afwijkende specificaties op aanvraag.

De geluidsisolatiewaarden zijn verkregen door testen in gecertificeerde

laboratoria EN-ISO 140-3.

De inhoud van dit technisch data blad is tot op de datum van uitgifte 

bijgewerkt. FDS behoudt zich het recht om zonder bericht vooraf 

wijzigingen door te voeren. Drongen, 01.07.2013



BESCHRIJVING GELUIDSISOLERENDE MOBIELE SCHEIDINGSWAND

MET INGEWERKTE PROFIELEN – TYPE 120

A. Leveren en plaatsen van een geluiddempende scheidingswand, bestaande uit
verschillende afzonderlijk beweegbare elementen. Deze kunnen volgens de
aanwijzingen in de bouwplannen losgemaakt, verplaatst en weggezet worden tegen de
muur in het verlengde van de rail (1-punts) of gerangeerd door middel van een wissel
(2-punts).

B. De standaardelementen hebben een dikte van 126 mm en worden aan de binnenzijde
bekleed met isolerende materialen om een akoestische isolatie van 58 dB RW tussen
100 Hz en 3150 Hz volgens DIN EN ISO 10140-2 en DIN EN ISO 717-1 te bekomen.
De breedte van de panelen wordt bepaald door de af te sluiten opening en door de
stockagemogelijkheden.

C. Elk element bestaat uit een zelfdragend aluminium frame met stalen verstevigingen
waarvan beide zijden bekleed zijn met spaanderplaten kwaliteit E1 van 16 mm dikte. De
panelen zijn bekleed met een afwerking naar keuze (vb. schilderklare folie,
melamineplaat, laminaat, enz.) kleur te bepalen door de architect.

D. De aluminiumprofielen worden zodanig gemonteerd dat deze volledig onzichtbaar zijn in
gesloten stand. De gebruikte aluminiumprofielen vormen een labyrintaansluiting met
neopreenbanden (neus en contraneusprofielen), waardoor men een dubbele koppeling
en perfecte akoestische isolatie tussen de elementen onderling verkrijgt.

E. OPHANGING VAN DE PANELEN

1. EENPUNTS : ieder element wordt aan één punt in een aluminium rail van 110 mm
breed en 78 mm hoog opgehangen d.m.v. een meervoudige rollenwagen met hard-
kunststof wielen. De stockage gebeurt in de as van de rail.

2. TWEEPUNTS : de elementen worden door middel van twee wielstellen met
kogellagers opgehangen in een aluminium rail van 110 mm breed en 98 mm hoog
De wielstellen bestaan uit twee op elkaar gelegde nylonschijven, die elk rond een
verticale as in tegengestelde richting draaien, waardoor het verrijden van de panelen
soepeler en geluidsarmer gebeurt.
De panelen worden door een wissel onder een hoek van 90° loodrecht en door
middel van supplementaire rails verder gestockeerd (zie bouwplannen)



ALGEMEEN : Elk element kan zonder openen van vals plafond of element op juiste hoogte
afgesteld worden. Geen vloergeleiding.

F. Het sluitwerk aan boven- en onderkant bestaat uit een klemlijst bekleed met een
rubberen rand. Het klemmen van de elementen tegen het plafond en de vloer gebeurt
gelijkmatig met een kwartslagvergrendeling door middel van een ‘quick systeem’ met
afneembare hendel.

G. Aan de opbergzijde is het eerste element voorzien van een verticale telescopische rand
met een slaglengte van 90 mm. Hierdoor krijgt men zowel een uitstekende akoestische
afsluiting tegen het vast element als een sterke zijwaartse druk.

Opmerking :
Eén van de elementen kan vervangen worden door een deurelement om een doorgang
tussen beide lokalen mogelijk te maken.

H. OPHANGING VAN DE RAIL

1. Kan rechtstreeks gebeuren aan betonstruktuur, metalen ligger of houten spant.

2. Door middel van een tussenophanging ter hoogte van het vals plafond opgehangen
met beugels met voldoende verankeringspunten overeenkomstig het gewicht van de
wand. Deze ruimte wordt over de ganse lengte van de rail afgesloten door middel
van een akoestische dam overeenkomstig de gevraagde geluidsisolatie.

I. De rail in alu natuur geanodiseerd wordt voorzien van een geïntegreerd profiel ter
afboording of ondersteuning van het vals plafond. Bij zichtbare rail (bevestiging onder
balk) is er een railbekleding voorzien.



BasispaneelTelescooppaneel

Communicatiepaneel

Communicatiepaneel
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Deurpaneel

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0102-01-12



Sonico 120 aanzichten
Dubbeldeur paneel

Dubbel deurpaneel

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0202-01-12



Basispaneel Communicatiepaneel Deurpaneel Dubbeldeur paneelTelescooppaneel Detail telescoopzijde

Basispaneel Communicatiepaneel Deurpaneel Dubbeldeur paneelTelescooppaneel Detail telescoopzijde

Detail onderlinge aansluitingDetail scharnierstijl deur Detail basiswandlijst

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0602-01-12



BasispaneelCommunicatiepaneelDeurpaneelDubbeldeur paneelTelescooppaneel Detail telescoopzijde

BasispaneelCommunicatiepaneelDeurpaneelDubbeldeur paneelTelescooppaneel Detail telescoopzijde

Detail onderlinge aansluitingDetail scharnierstijl deur Detail basiswandlijst

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120 met magneetprofielen

120.0602-01-12



1-punts ophanging 2-punts ophanging

Let op bevestiging rail is een voorbeeld. Zie afhangdetails voor diverse mogelijkheden

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0702-01-12



Basispaneel met maximale glasopeningTelescooppaneel met maximale glasopening

Telescooppaneel met standaard glasopening Basispaneel met standaard glasopening

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0302-01-12
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Communicatiepaneel met maximale glasopening

≤
 
≤
 
≤
 

Communicatiepaneel met standaard glasopening

Deurpaneel met maximale glasopening

Deurpaneel met standaard glasopening

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0402-01-12



Dubbel deurpaneel met maximale glasopening

Dubbel deurpaneel met maximale glasopening

Dubbel deurpaneel met standaard glasopening

Handbediend, x = min 340mm / Semi-automatisch, x = min 410mm

Tekening nr:

Type:

Datum:

Sonico 120

120.0502-01-12
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