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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Opis
Nowoczesne budynki biurowe często nie posiadają sufitów
podwieszonych. Dzięki temu znacząco oszczędza się wysokość
kondygnacji. Oznacza to, że przy takiej samej wysokości
budynku można wybudować większą ilość pięter.
Konieczność budowy możliwie najtańszych powierzchni
biurowych stwarza konflikt z wymaganiami w zakresie komfortu
cieplnego pomieszczenia. Coraz częściej stosuje się stropy
chłodzące do redukcji temperatury w pomieszczeniu.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony cieplnej budynków
przy szczelnych fasadach, aby uniknąć szkód budowlanych i
pleśni wymagana jest wentylacja. Kanały nawiewne i wywiewne
instalowane są przede wszystkim w międzystropiu korytarza.
Poza nimi układa się w tej niewielkiej przestrzeni główne kable i
kable elektryczne do poszczególnych pomieszczeń.
Dla takich rozwiązań zaprojektowana została skrzynka
przyłączeniowa nawiewnika szczelinowego ze zintegrowanym
telefonicznym tłumikiem hałasu. Zintegrowany tłumik przejmuje
identyczną funkcję jak dotychczas stosowany tłumik
telefoniczny, osobno wbudowany, na który zwykle brakowało
miejsca. Przenoszenie dźwięków poprzez kanał zbiorczy jest
zatem skutecznie blokowane.
Zastosowanie szczeliny nawiewnej z tłumikiem telefonicznym
AUDIX®-AW zmniejsza koszty instalacyjne, o koszty
dodatkowych tłumików hałasu, oraz pozwala na zaoszczędzenie
miejsca w korytarzu. Telefoniczny tłumik dźwięków ze skrzynką
przyłączeniową AUDIX®-AW jest wymiarami dopasowany do
wymagań montażu ścian z elementów prefabrykowanych i może
być bardzo łatwo wbudowany w ścianki działowe, co skraca
czas montażu i ułatwia współpracę z firmą budowlaną.
Nawiewnik po montażu skrzynki może być łatwo zamocowany
za pomocą sprężyn. Jako dodatkowe wyposażenie dostarczane
są zaślepki otworów, z blachy stalowej ocynkowanej, które
mogą być zamontowane w fazie budowy, by zapobiec
zabrudzeniu się skrzynki.
Skrzynka przyłączeniowa AUDIX®-AW ze zintegrowanym
telefonicznym tłumikiem dźwięków zbudowana jest z blachy
ocynkowanej i wykładziny wewnętrznej ze specjalnych płyt
tłumiących. 

Skrzynka przyłączeniowa AUDIX może współpracować z
kilkoma typami nawiewników szczelinowych SCHAKO o bardzo
dobrych parametrach, co daje dużą dowolność w kształtowaniu
wyglądu pomieszczenia.
Strumień powietrza z nawiewników szczelinowych typu DSC,
DSX lub DSX-XXL, przyklejony do stropu prowadzi do wzrostu
wydajności konwekcyjnej stropu chłodzącego lub aktywnego
sufitu betonowego.
Przy pomocy wbudowanych w AUDIX®-AW  nawiewników
szczelinowych firmy SCHAKO można osiągnąć daleki zasięg
strumienia powietrza. Wolny przekrój nawiewnika jest taki sam
przy dowolnie ustawianych kierunkach nawiewu, poziom mocy
akustycznej i opory pozostają niezmienione. Jest możliwa
późniejsza zmiana położenia lameli po zamontowaniu szczeliny.
Montaż nawiewników szczelinowych jest ułatwiony dzięki
zamocowaniu sprężynowemu. Dzięki temu możliwy jest także
szybki demontaż, a nawiewniki można bardzo łatwo wyczyścić.
Istnieje możliwość wykonania AUDIX®-AW w wersji dla kratki
nawiewno wyciągowej, do zabudowy taśmowej z nawiewnikiem
szczelinowym ze skrzynką przyłączną, zarówno do nawiewu, jak
i do wywiewu.
Przepustnica w króćcu przyłączeniowym do regulacji ilości
powietrza, którą można regulować od strony pomieszczenia za
pomocą linki.

Zalety:

- higieniczna zabudowa w lekkiej ściance wypełnionej wełną
mineralną

- sposób mocowania ułatwiający zabudowę przez firmę
instalacyjną lub budowlaną

- znakomite właściwości tłumiące
- płyty tłumiące dźwięk klasa materiałowa B1 (standard) lub też

klasa A2 (niepalna zgodnie z DIN 4102, za dopłatą)
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Właściwości poszczególnych nawiewników 
szczelinowych:
AUDIX®-AW-...-DSX:
Kierunek wypływu powietrza może zostać zmieniony od strony
pomieszczenia po zamontowaniu nawiewnika. Powierzchnia
wypływu powietrza nie ulega przy tym zmianie. Strata ciśnienia
jak też poziom hałasu nie ulegają zmianie. Możliwe jest
późniejsze dopasowanie kierunku strumienia do warunków
panujących w pomieszczeniu. Przy przestawianiu poszczególne
lamele muszą zostać wyjęte i ponownie włożone zgodnie z
wybranym kierunkiem nawiewu. Stabilny strumień umożliwia
zastosowanie w instalacjach VVS, ze zmienną ilością powietrza.

AUDIX®-AW-...-DSX-XXL-W:
Kierunek wypływu jest fabrycznie ustalony na skośnie do góry.
Wysoka indukcja gwarantuje w przypadku chłodzenia szybką
redukcję prędkości i różnicy temperatury. Stabilny strumień
umożliwia zastosowanie w instalacjach VVS, ze zmienną ilością
powietrza.

AUDIX®-AW-...-DSC:
Profil lameli gwarantuje stabilny strumień, którego kierunek
fabrycznie ustalony jest na wprost i może zostać łatwo
zmieniony na skośnie do góry. Sposób zamocowania lamel
zapewnia stałą powierzchnię wypływu powietrza, niezależnie od
ustawienia lamel. Poziom mocy akustycznej i opory w
dowolnym położeniu lameli pozostają stałe. Jest możliwa
zmiana kierunku wypływu powietrza po zamontowaniu
nawiewnika.

AUDIX®-AW-...-DSA:
Stałe lub uchylne (-V) dysze gwarantują stabilny strumień.
Niskie natężenie głośności przy wysokiej prędkości wypływu i
dużym zasięgu. Gwarantuje to, że całe pomieszczenie będzie
przewietrzone świeżym powietrzem, a nie tylko strefa najbliższej
kratki. Temperatura i prędkość będą w bardzo szybki sposób
redukowane.

Materiał
Skrzynka przyłączna

- Blacha stalowa ocynkowana
- z okrągłym lub prostokątnym króćcem przyłącznym

Wytłumienie
- skrzynka wyłożona materiałem tłumiącym w formie

labiryntu
- płyty tłumiące dźwięk klasa materiałowa B1 (standard ) lub

też klasa A2 (niepalna zgodnie z DIN 4102)
Szczelina

- dla wykonania AUDIX®-AW-DSX, AUDIX®-AW-DSX-XXL-
W i AUDIX®-AW-DSC

- aluminium w kolorze naturalnym, anodowane E6/EV1
- aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (biały) za

dopłatą
Płyta czołowa

- dla wykonania AUDIX®-AW-DSA
- blacha stalowa lakierowana na kolor RAL 9010 (biały)

Lamela - element kierunkujący powietrze
- dla wykonania AUDIX®-AW-DSX i AUDIX®-AW-DSX-XXL-

W
- tworzywa sztuczne, w kolorze RAL 9010 (biały) albo RAL

9005 (czarny)
Lamele

- dla wykonania AUDIX®-AW-DSC
- tworzywo sztuczne (PVC-twarde), w kolorze RAL 9010

(biały) lub RAL 9005 (czarny, standard)
- aluminium lakierowane według palety RAL na kolor profilu

(za dopłatą) lamele lakierowane łącznie z profilem są
nieruchome (jest możliwość wykonania ruchomych lameli
lakierowanych).

Dysze
- dla wykonania AUDIX®-AW-DSA
- tworzywa sztuczne, w kolorze RAL 9010 (biały) albo RAL

9005 (czarny)
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Wykonanie Wyposażenie dodatkowe

Zamocowanie

AUDIX®-AW-R
- do zabudowy w ścianie, z okrągłym króćcem przyłącznym

AUDIX®-AW-RE
- do zabudowy w ścianie, z prostokątnym króćcem

przyłącznym
AUDIX®-AW-...-Z

- tylko nawiew
AUDIX®-AW-...-A

- tylko wywiew
AUDIX®-AW-...-Z/A

- dla nawiewu i wywiewu
AUDIX®-AW-...-DSX

- z nawiewnikiem szczelinowym typu DSX
- 1- do 4-szczelinowy
- z wąskim profilem (-P) lub profilem szerokim (-PB)

AUDIX®-AW-...-DSX-XXL-W
- z nawiewnikiem szczelinowym typu DSX-XXL-W

- 1- do 2- szczelinowy
- z wąskim profilem (-P) lub profilem szerokim (-PB)

AUDIX®-AW-...-DSC
- z nawiewnikiem szczelinowym typu DSC

- 1- do 2- szczelinowy
- z profilem standardowym (-) lub profilem specjalnym (-

P)
AUDIX®-AW-...-DSA

- z nawiewnikiem dyszowym typu DSA
- 1- rzędowy
- z nieruchomymi dyszami (-D) lub z przestawialnymi

dyszami (-VD)

Przepustnica (-DK)
- do ustawienia ręcznego od strony korytarza
- Przepustnica z blachy stalowej ocynkowanej
- zamocowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego

Uszczelka gumowa (-GD)
- guma specjalna (tylko AUDIX®-AW-R)

Osłona otworów (-ÖA)
- Blacha stalowa ocynkowana

Przedłużenie podłączenia nawiewnika (-KHV)
- dla ściany >100 mm do  max. 260 m m

Zamocowanie pazurkami (-BK, für AUDIX®-AW-...-DSX / -DSX-XXL)
- ukryty montaż ze sprężyną do późniejszego montażu i

demontażu nawiewnika
Zamocowanie sprężynowe (-FM, dla AUDIX®-AW-...-DSC / -DSA)

- ukryty montaż ze sprężyną do późniejszego montażu i
demontażu nawiewnika
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Wykonanie i wymiary
Wymiary
AUDIX®-AW-R                                              AUDIX®-AW-RE

1.) Dla grubości ściany > 100 mm niezbędne jest przedłużenie (do maks. 260 mm)

Widok A
dla nawiewu lub wywiewu (-Z lub -A)

dla nawiewu i wywiewu (-Z/A)

Widok B
dla nawiewu lub wywiewu (-Z lub -A)

dla nawiewu i wywiewu (-Z/A)

Dostarczane wielkości

Otwór w ścianie na długości: L+5           WÖ = otwór w ścianie

poza 
dostawą

poza 
dostawą

Nakrętka nitowana M4

Przekrój C-C
Zawieszenie 
nawiewnika: za dopłatą

AUDIX®-AW-R AUDIX®-AW-RE
Króciec

Ilość

L
a 

zewnątrz
b (WÖ) T øD H c h H 408

 DSX 1-szczelinowy 26 28 100 98 170 132 55 130 1 508
2-szczelinowy 40 42 120 123 210 209 55 150 1 608
3-szczelinowy 54 56 120 123 210 209 55 150 1 808
4-szczelinowy 68 70 180 123 270 209 55 210 2 1008

 DSX-XXL-W 1-szczelinowy 44 46 140 138 250 145 100 210 1 1208
2-szczelinowy 76 78 220 138 330 145 100 290 2

 DSC DSC 1-szczelinowy 53 55 100 98 170 132 55 130 1
2-szczelinowy 92 94 140 138 250 145 100 210 1

 DSA-D 1- rzędowy 68 70 120 123 210 209 55 150 1
 DSA-VD 1- rzędowy 54 56 120 123 210 209 55 150 1

Widok Z
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Wykonanie nawiewników
Szczegół X
AUDIX®-AW-DSX-P, 1- do 4-szczelinowego

AUDIX®-AW-DSX-PB, 1- do 4-szczelinowego

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-P, 1- i 2-szczelinowy

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-PB, 1- i 2-szczelinowy

Dostarczane wielkości

L L1
408 400
508 500
608 600
808 800

1008 1000
1208 1200
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

AUDIX®-AW-DSC, 1- i 2-szczelinowy

AUDIX®-AW-DSC-P, 1- i 2-szczelinowy

AUDIX®-AW-DSA-D

AUDIX®-AW-DSA-VD

Dostarczane wielkości

L L1 L2
408 400 420
508 500 520
608 600 620
808 800 820

1008 1000 1020
1208 1200 1220
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Wyposażenie dodatkowe - wymiary
Przepustnica ( -DK), sterowanie sznurkiem
AUDIX®-AW-R

AUDIX®-AW-RE

Osłona otworów (-ÖA)
Do ochrony przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas 
montażu.

Przedłużenie podłączenia nawiewnika (-KHV)
AUDIX®-AW-R-KHV

AUDIX®-AW-RE-KHV

Uszczelka gumowa (-GD)
(tylko AUDIX®-AW-R)
Szczegół W
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Możliwości zamocowania
Zamocowanie pazurkami (-BK, für AUDIX®-AW-...-DSX / -
DSX-XXL)

Zamocowanie pazurkami (-BK) występuje zawsze na krótszym
boku nawiewnika.

Zamocowanie sprężynowe (-FM) (dla AUDIX®-AW-...-DSC /-DSA)

Zamocowanie sprężynowe (-FM) występuje na dłuższym boku
nawiewnika.

Zabudowa
Zabudowa optymalna

Odległość od górnej krawędzi szczeliny do sufitu może
maksymalnie wynosić 0,5m w przeciwnym razie efekt Coanda
nie wystąpi!

Odwrócona zabudowa skrzynki przyłącznej

Na życzenie może być wykonana skrzynka przyłączna (-ASK) 
odwrócona. 
UWAGA!
Przy podłączeniu skrzynki przyłącznej występuje ryzyko
zabrudzenia części skrzynki.

Instrukcja montażu 

Dodatkowa izolacja poza dostawą
Zamknąć materiałem elastycznym szczelinę
między króćcem przyłączeniowym i panelem
ściennym.

FM

AUDIX®-AW-...-DSAAUDIX®-AW-...-DSC
AUDIX®-AW-R AUDIX®-AW-RE
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Dane techniczne
maksymalna prędkość strumienia powietrza
AUDIX®-AW-DSX-...-1/2/3/4

Współczynniki poprawkowe dla maksymalnej prędkości 
strumienia powietrza DSX

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-...-1/2 Współczynniki poprawkowe dla maksymalnej prędkości 
strumienia powietrza DSX-XXL-W

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSX-1 DSX-2 DSX-3 DSX-4

 1200 mm x 0,80 x 1,22 x 2,02 x 2,25
 1000 mm x 1,00 x 1,53 x 2,53 x 2,81
 900 mm x 1,11 x 1,70 x 2,80 x 3,11
 800 mm x 1,25 x 1,91 x 3,16 x 3,51
 700 mm x 1,42 x 2,17 x 3,59 x 3,99
 600 mm x 1,66 x 2,54 x 4,25 x 4,66
 500 mm x 2,00 x 3,06 x 5,06 x 5,62
 400 mm x 2,50 x 3,82 x 6,33 x 7,02

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSX-XXL-W-1 DSX-XXL-W-2

 1200 mm x 0,80 x 1,06
 1000 mm x 1,00 x 1,33
 900 mm x 1,11 x 1,48
 800 mm x 1,25 x 1,45
 700 mm x 1,42 x 1,66
 600 mm x 1,66 x 2,21
 500 mm x 2,00 x 2,66
 400 mm x 2,50 x 3,33
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

AUDIX®-AW-DSC-401/402 Współczynniki poprawkowe dla maksymalnej prędkości 

strumienia powietrza DSC

DSC-401                   DSC-402

AUDIX®-AW-DSA-D-1 Współczynniki poprawkowe dla maksymalnej prędkości 
strumienia powietrza DSA-D

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSC-401 DSC-402

 1200 mm x 0,80 x 1,26
 1000 mm x 1,00 x 1,58
 900 mm x 1,11 x 1,75
 800 mm x 1,25 x 1,97
 700 mm x 1,42 x 2,24
 600 mm x 1,66 x 2,62
 500 mm x 2,00 x 3,16
 400 mm x 2,50 x 3,95

Długość 
szczeliny

Współczynnik 
poprawkowy

DSA-D-1
 1200 mm x 0,80
 1000 mm x 1,00
 900 mm x 1,11
 800 mm x 1,25
 700 mm x 1,42
 600 mm x 1,66
 500 mm x 2,00
 400 mm x 2,50
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

AUDIX®-AW-DSA-VD-1 Współczynniki poprawkowe dla maksymalnej prędkości 

strumienia powietrza DSA-VD

Maksymalna odległość zabudowy, aby uzyskać wpływ sufitu 
(efekt Coanda).
Dysze skośnie do góry             Dysze na wprost

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSA-VD 

skośnie do góry
DSA-VD

na wprost
 1200 mm x 0,87 x 0,94
 1000 mm x 1,00 x 1,09
 900 mm x 1,07 x 1,22
 800 mm x 1,14 x 1,34
 700 mm x 1,28 x 1,45
 600 mm x 1,42 x 1,56
 500 mm x 1,55 x 1,74
 400 mm x 1,66 x 1,88
04/08 - 13

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

19.06.2012Stan na:



Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
krytyczny zasięg strumienia powietrza
AUDIX®-AW-DSX-1/2/3/4 Współczynniki poprawkowe dla x-krytycznego DSX

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-1/2 Współczynniki poprawkowe dla x-krytycznego DSX-XXL-W

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSX-1 DSX-2 DSX-3 DSX-4

 1200 mm x 0,80 x 0,82 x 1,06 x 1,22
 1000 mm x 1,00 x 1,03 x 1,33 x 1,52
 900 mm x 1,11 x 1,14 x 1,47 x 1,68
 800 mm x 1,25 x 1,28 x 1,66 x 1,90
 700 mm x 1,42 x 1,46 x 1,88 x 2,15
 600 mm x 1,66 x 1,70 x 2,20 x 2,52
 500 mm x 2,00 x 2,06 x 2,66 x 3,04
 400 mm x 2,50 x 2,57 x 3,32 x 3,80

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSX-XXL-W-1 DSX-XXL-W-2

 1200 mm x 0,80 x 1,20
 1000 mm x 1,00 x 1,50
 900 mm x 1,14 x 1,71
 800 mm x 1,28 x 1,92
 700 mm x 1,44 x 2,16
 600 mm x 1,61 x 2,42
 500 mm x 1,69 x 2,54
 400 mm x 1,81 x 2,72
04/08 - 14

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

19.06.2012Stan na:



Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

AUDIX®-AW-DSC-401/402 Współczynniki poprawkowe dla x-krytycznego DSC

AUDIX®-AW-DSA-D-1 Współczynniki poprawekowe dla x-krytycznego DSA-D

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy-k
DSC-401 DSC-402

 1200 mm x 0,80 x 0,96
 1000 mm x 1,00 x 1,20
 900 mm x 1,26 x 1,51
 800 mm x 1,34 x 1,60
 700 mm x 1,38 x 1,65
 600 mm x 1,50 x 1,80
 500 mm x 1,63 x 1,95
 400 mm x 1,77 x 2,12

Długość 
szczeliny

Współczynnik 
poprawkowy

DSA-D-1
 1200 mm x 0,80
 1000 mm x 1,00
 900 mm x 1,24
 800 mm x 1,39
 700 mm x 1,59
 600 mm x 1,89
 500 mm x 2,24
 400 mm x 2,80
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Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

19.06.2012Stan na:



Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

AUDIX®-AW-DSA-VD-1 Współczynniki poprawkowe dla x-krytycznego DSA-VD

Współczynniki redukcji różnicy temperatury i 
indukcji
Audix®-AW-DSX-1/2/3/4

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika redukcji 
różnicy temperatury DSX

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika indukcji DSX

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy
DSA-VD 

skośnie do góry
DSA-VD

na wprost
 1200 mm x 0,90 x 0,99
 1000 mm x 1,00 x 1,10
 900 mm x 1,06 x 1,16
 800 mm x 1,11 x 1,22
 700 mm x 1,25 x 1,37
 600 mm x 1,38 x 1,52
 500 mm x 1,51 x 1,66
 400 mm x 1,64 x 1,80

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (TV)
DSX-1 DSX-2 DSX-3 DSX-4

 1200 mm x 1,25 x 1,58 x 1,76 x 2,38
 1000 mm x 1,00 x 1,26 x 1,41 x 1,91
 900 mm x 0,98 x 1,23 x 1,38 x 1,87
 800 mm x 0,97 x 1,22 x 1,36 x 1,85
 700 mm x 0,89 x 1,12 x 1,25 x 1,70
 600 mm x 0,84 x 1,06 x 1,18 x 1,60
 500 mm x 0,78 x 0,98 x 1,09 x 1,49
 400 mm x 0,73 x 0,92 x 1,03 x 1,39

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (i)
DSX-1 DSX-2 DSX-3 DSX-4

 1200 mm x 0,80 x 0,63 x 0,57 x 0,42
 1000 mm x 1,00 x 0,79 x 0,71 x 0,52
 900 mm x 1,02 x 0,81 x 0,72 x 0,53
 800 mm x 1,03 x 0,82 x 0,74 x 0,54
 700 mm x 1,12 x 0,89 x 0,80 x 0,58
 600 mm x 1,18 x 0,94 x 0,84 x 0,62
 500 mm x 1,28 x 1,02 x 0,92 x 0,67
 400 mm x 1,37 x 1,08 x 0,97 x 0,72
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

Audix®-AW-DSX-XXL-W-1/2 Współczynniki poprawkowe dla współczynnika redukcji 

różnicy temperatury DSX-XXL-W

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika indukcji DSX-
XXL-W

Audix®-AW-DSC-401/402 Współczynniki poprawkowe dla współczynnika redukcji 
różnicy temperatury i indukcji DSC

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (TV)
DSX-XXL-W-1 DSX-XXL-W-2

 1200 mm x 1,25 x 1,73
 1000 mm x 1,00 x 1,38
 900 mm x 0,95 x 1,31
 800 mm x 0,89 x 1,23
 700 mm x 0,83 x 1,15
 600 mm x 0,77 x 1,06
 500 mm x 0,70 x 0,97
 400 mm x 0,63 x 0,87

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (i)
DSX-XXL-W-1 DSX-XXL-W-2

 1200 mm x 0,80 x 0,58
 1000 mm x 1,00 x 0,71
 900 mm x 1,06 x 0,75
 800 mm x 1,12 x 0,80
 700 mm x 1,21 x 0,86
 600 mm x 1,31 x 0,93
 500 mm x 1,44 x 1,02
 400 mm x 1,62 x 1,15

Długość 
szczeliny

Współczynnik 
poprawkowy (TV)

Współczynnik 
poprawkowy (i)

DSC-401 DSC-402 DSC-401 DSC-402
 1200 mm x 1,25 x 1,65 x 0,80 x 0,61
 1000 mm x 1,00 x 1,32 x 1,00 x 0,75
 900 mm x 0,98 x 1,29 x 1,02 x 0,77
 800 mm x 0,97 x 1,28 x 1,03 x 0,78
 700 mm x 0,89 x 1,17 x 1,12 x 0,85
 600 mm x 0,84 x 1,10 x 1,18 x 0,90
 500 mm x 0,78 x 1,03 x 1,28 x 0,97
 400 mm x 0,73 x 0,96 x 1,37 x 1,04
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW

Audix®-AW-DSA-D-1

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika redukcji 
różnicy temperatury i indukcji  DSA-D

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika redukcji 
różnicy temperatury DSA-VD

Współczynniki poprawkowe dla współczynnika indukcji  DSA-
VD

Legenda

Długość 
szczeliny

Współczynnik 
poprawkowy 

(TV)

Współczynnik 
poprawkowy 

(i)
DSA-D-1 DSA-D-1

 1200 mm x 1,25 x 0,80
 1000 mm x 1,00 x 1,00
 900 mm x 0,95 x 1,05
 800 mm x 0,91 x 1,10
 700 mm x 0,84 x 1,19
 600 mm x 0,79 x 1,27
 500 mm x 0,71 x 1,40
 400 mm x 0,64 x 1,57

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (TV)
DSA-VD

skośnie do góry
DSA-VD

na wprost
 1200 mm x 1,13 x 0,73
 1000 mm x 1,00 x 0,65
 900 mm x 0,94 x 0,62
 800 mm x 0,88 x 0,58
 700 mm x 0,87 x 0,57
 600 mm x 0,85 x 0,55
 500 mm x 0,76 x 0,49
 400 mm x 0,64 x 0,41

Długość 
szczeliny

Współczynnik poprawkowy (i)
DSA-VD

skośnie do góry
DSA-VD

na wprost
 1200 mm x 0,88 x 1,36
 1000 mm x 1,00 x 1,53
 900 mm x 1,06 x 1,61
 800 mm x 1,13 x 1,72
 700 mm x 1,15 x 1,75
 600 mm x 1,17 x 1,81
 500 mm x 1,31 x 2,04
 400 mm x 1,56 x 2,43

VZU (m³/h) = ilość powietrza nawiewanego
VZU [l/s] = ilość powietrza nawiewanego
VZU (m³/h m S) = ilość powietrza nawiewanego na metr

szczeliny
VZU [l/s m S] = ilość powietrza nawiewanego na metr

szczeliny
VZU (m³/h m R) = ilość powietrza nawiewanego na metr na rząd
VZU [l/s m R] = ilość powietrza nawiewanego na metr na rząd
VX (m³/h) = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
VX [l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
x+y (m) = poziomy i pionowy strumien powietrza
ΔTO (K) = różnica temperatur pomiędzy powietrzem

nawiewanym a temperaturą pomieszczenia
(ΔTO = tZU - tR )

ΔTX (K) = różnica temperatury w punkcie x
tZU (°C) = temperatura powietrza nawiewanego
tR (°C) = temperatura w pomieszczeniu
vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia

powietrza
i (-) = współczynnik indukcji (i = VX / VZU )
TV (-) = współczynnik różnicy temperatury (TV =

ΔTX / ΔTO )
xkr (m) = krytyczny zasięg strumienia powietrza
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Dane do zamówienia

Skrzynka z nawiewnikiem i 
tłumikiem hałasu

Wyposażeni

Osłona otworów
-ÖA

z prostokątnym króćcem 
przyłącznym -RE

z okrągłym króćcem przyłącznym
-R

Przepustnica
-DK

Uszczelka gumowa
-GD

(tylko AUDIX®-AW-R)
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Przykład zamówienia:
AUDIX®-AW-RE-Z-500-DSC 402

Jeżeli w zamówieniu nie zostaną podane pełne dane dostarczone będzie wykonanie jak w pogrubieniu!

Przedłużenie podłączenia
-KHV

Grubość ścianki >100 do maks. 260 

mocowanie pazurkami
-BK

za sprężyną mocującą
-FM
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Ścienna szczelina nawiewna z tłumikiem telefonicznym AUDIX®-AW
Opis do specyfikacji
Szczelina nawiewna ze skrzynkami przyłącznymi ze
zintegrowanym tłumikiem hałasu do zabudowy w ściankach
lekkich, do podłączenia 1 nawiewnika. Skrzynka przyłączna z
blachy stalowej ocynkowanej. Zintegrowany tłumik
zapobiegający przenoszeniu się rozmów telefonicznych i hałasu
z przewodów, posiada włąściwą izolację z materiału
absorbującego dźwięk, odpornego na erozję, z zamocowaniami
do montażu w szkielecie lekkiej ścianki.
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-RE-Z

Wyposażony w :
Nawiewnik typu: ........... firmy SCHAKO do montażu ukrytego,
ze sprężyną.
Łatwy montaż i demontaż do celów serwisowych, od strony 
pomieszczenia.

Nawiewniki:

Wyposażenie dodatkowe:

- Szczelina wywiewna
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-RE-A

- dla nawiewu i wywiewu
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-RE-Z/A

- Szczelina nawiewna ze skrzynkami przyłącznymi, z okrągłym
króćcem, ze zintegrowanym tłumikiem hałasu do zabudowy
w ściankach lekkich, do podłączenia 1 nawiewnika.
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-R-Z

- Szczelina wywiewna ze skrzynkami przyłącznymi, z okrągłym
króćcem, ze zintegrowanym tłumikiem hałasu do zabudowy
w ściankach lekkich, do podłączenia 1 nawiewnika.
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-R-A

- Dla nawiewu i wywiewu ze skrzynkami przyłącznymi, z
okrągłym króćcem, ze zintegrowanym tłumikiem hałasu do
zabudowy w ściankach lekkich, do podłączenia 1 nawiewnika.
Produkt: SCHAKO typu AUDIX®-AW-R-Z/A

- DSA-1: 1- rzędowy
- Płyta czołowa z blachy stalowej lakierowanej na kolor RAL

9005 (czarny) lub RAL 9010 (biały)
- dysza z tworzywa sztucznego, w kolorze podobnym RAL

9005 (czarny, standard) albo RAL 9010 (biały)
- Dysze nieruchome (-D) lub przestawiane (-VD)
- ze sprężyną mocującą (-FM)
Produkt: SCHAKO typu DSA-1

- DSC40..: 1- lub 2-szczelinowy
- ramka z aluminium naturalnie anodowanego (E6/EV1) lub

z aluminium lakierowanego na kolor RAL 9010 (biały)
- ruchome lamele o opływowym kształcie z tworzywa

sztucznego (twarde PVC)
- w kolorze podobnym do RAL 9005 (czarny),
- w kolorze podobnym RAL 9010 (biały) albo 
- aluminium lakierowane według palety RAL na kolor

profilu (za dopłatą) Lamele lakierowane łącznie z
profilem są nieruchome (jest możliwość wykonania
ruchomych lameli lakierowanych).

- dwustronny z elementem kończącym
- ze standardowym profilem (-) lub ze specjalnym profilem (-P)
- ze sprężyną mocującą (-FM)
Produkt: SCHAKO typu DSC 401 lub 402

- DSX: 1-, 2-, 3- lub 4-szczelinowy
- Ramka z aluminium naturalnie anodowanego (E6/EV1),

lub aluminium lakierowanego na kolor RAL 9010 (biały)
- Lamele z tworzywa sztucznego, w kolorze RAL 9005

(czarny) albo RAL 9010 (biały).
- dwustronny z elementem kończącym
- z wąskim profilem (-P) lub z szerokim profilem (-PB)
- mocowanie pazurkami (-BK)
Produkt: SCHAKO typu DSX-...

- DSX-XXL-W: 1- lub 2-szczelinowy
- Ramka z aluminium naturalnie anodowanego (E6/EV1),

lub aluminium lakierowanego na kolor RAL 9010 (biały)
- Lamele z tworzywa sztucznego, w kolorze RAL 9005

(czarny) albo RAL 9010 (biały).
- dwustronny z elementem kończącym
- z wąskim profilem (-P) lub z szerokim profilem (-PB)
- mocowanie pazurkami (-BK)
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-...

- Osłona otworów (-ÖA)zapobiegające zabrudzeniom lub
uszkodzeniom podczas montażu, z blachy stalowej
ocynkowanej ze sprężyną mocującą.

- przepustnica (-DK), ręcznie regulowana od strony
pomieszczenia. Przepustnica z blachy sterowana sznurkiem.

- Uszczelnienie gumowe (-GD), z gumy specjalnej (tylko
AU-DIX®-AW-R-...).

- Przedłużenie podłączenia nawiewnika (-KHV) dla ściany >100 mm.
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