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FUNCTIE EN GEBRUIK  

Moderne kantoorgebouwen worden veelal zonder verlaagd 
plafondsysteem uitgevoerd. Dit leidt tot een 
besparingspotentieel met betrekking tot de etagehoogten. Dit 
wil zeggen dat bij eenzelfde gebouwhoogte meer etages 
kunnen worden ondergebracht. 
De noodzaak om zo voordelig mogelijke kantoorruimten ter 
beschikking te stellen, doet een conflict met de eis tot 
gezelligheid ontstaan. Daarom worden voor het verlagen van 
de ruimtetemperaturen gedeeltelijke 
constructiekoelsystemen voor de koeling van de constante 
belasting gebruikt. 
Overeenkomstig het voorschrift van de thermische isolatie is 
bij dichte gevels een airconditioningtechnische installatie 
vereist om bouwschade en schimmel te vermijden. De 
daarvoor benodigde luchttoevoer- en afvoerkanalen worden 
bij voorkeur geïnstalleerd in de tussenplafonds van de gang. 
Daarbij worden de hoofdleidingen en de aansluitleidingen 
voor de afzonderlijke ruimten in de kleinste ruimte geplaatst. 
Voor dit toepassingsgeval werd de spleetdoorlaataansluitkast 
met geïntegreerde telefoniegeluiddemper ontwikkeld. De 
geïntegreerde telefoniegeluiddemper neemt dezelfde functie 
over als de telefoniegeluiddemper die tot nu toe apart in het 
kanaalnet werd gebruikt, omdat hiervoor zelden voldoende 
plaats ter beschikking is. De overdracht van telefoniegeluid 
door het leidingnet wordt zo doeltreffend verhinderd. 
De spleetdoorlaataansluitkast AUDIX® verlaagt de 
installlatiekosten, omdat geen aanvullende 
telefoniegeluiddempers nodig zijn en door de ingebouwde 
telefoniegeluiddempers wordt plaats op de vloer gewonnen. 
De telefoniegeluiddempende aansluitkast AUDIX® is door de 
afmetingen aan de vereisten in de droogbouw aangepast en 
kan volledig in lichte scheidingsmuren worden geïntegreerd 
waardoor de samenwerking tussen de droogbouw en de 
klimaattechniek wordt vereenvoudigd en de montagetijd 
wordt ingekort. De doorlaat kan achter met 
magneetbevestiging worden gemonteerd om beschadiging 
van de doorlaat tijdens de bouwfase te vermijden. Als 
toebehoren zijn openingsafdekking uit verzinkt plaatstaal 
leverbaar die tijdens de bouwfase kunnen worden ingezet om 
een vervuiling van de kast te voorkomen. 
De aansluitkast met bodygeluiddemping en geïntegreerde 
telefoniegeluiddemper bestaat uit verzinkt plaatstaal en een 
binnenbekleding van speciale isolatieplaten die tot een 
omkeerlabyrint zijn uitgebouwd. De 
bouwgeluidsisolatiewaarde van de scheidingswand neemt 
door de inbouw van de aansluitkast niet af ten opzichte van 
traditionele oplossingen.  
De aansluitkast kan met de beproefde spleetdoorlaten van 
SCHAKO worden gecombineerd en maakt zo een grote vrijheid 
op het vlak van vormgeving mogelijk. Deze wordt verder 
versterkt door het feit dat op elke as een scheidingswand kan 
worden geïntegreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De door de doorlaten ADSA, ADSC, ADSX en ADSXW instelbare 
plafondstroming draagt bij tot de toename van het 
convectievermogen bij koelplafonds en geactiveerde 
betonplafonds. 
 
Met de aan de AUDIX® gemonteerde spleetdoorlaten van 
SCHAKO kan een tochtvrije luchtstroom met grote worpen 
worden bereikt. De vrije doorsnede blijft bij alle instelbare 
stroomrichtingen even groot, waardoor het drukverlies en het 
geluidsniveau niet veranderen. Een verstelling van de 
luchtuitblaasrichting achteraf op de werf is altijd mogelijk, ook 
bij een ingebouwde doorlaat. De spleetdoorlaten ADSA, ADSC, 
ADSX en ADSXW worden met magneten bevestigd. Dit 
bevestigingstype maakt ook een snelle demontage mogelijk 
waardoor de doorlaten eenvoudig kunnen worden gereinigd 
en bijgevolg aan de vereisten van de VDI 6022 wordt voldaan. 
De AUDIX® kan ook worden gebruikt als combinatiedoorlaat 
voor luchttoevoer en luchtafvoer als doorlopende band met 
telkens een spleetdoorlaataansluitkast voor luchttoevoer en 
luchtafvoer. Een regelklep aan de aansluitaftakking dient om 
de luchthoeveelheid te regelen en is vanaf de halzijde 
verstelbaar. 
 
Voordelen: 
 verhindert luchtontsnapping en luchtaanzuiging in de met 

minerale wol gevulde droogbouwmuur en creëert zo een 
hygiënische onberispelijke situatie. 
 het meegeleverde bevestigingssysteem vergemakkelijkt de 

inbouw, zodat de ambachtslieden van RLT of droogbouw 
deze kunnen doen. 
 uitstekende isolatie-eigenschappen 
 geluidsabsorberende isolatieplaten uit bouwmateriaalklasse 

B1 (standaard) of uit bouwmateriaalklasse A2 (onbrandbaar 
overeenkomstig DIN 4102, tegen meerprijs) 

 
Doorgangsisolatiegraad Ddf (dB) 
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Eigenschappen van de afzonderlijke doorlaten: 
 AUDIX®-...-ADSA: 

De vaste (-D0) of verstelbare (-VD) nozzles produceren 
een stabiele kernstroom. Het lage geluidsniveau maakt 
een hoge uitblaassnelheid met overeenkomstige worpen 
mogelijk. Daardoor wordt gegarandeerd dat door de 
volledige ruimte en niet alleen in de buurt van de 
luchttoevoerdoorlaat lucht stroomt. De temperatuur en 
de snelheid worden zeer snel verlaagd. 

 
 AUDIX®-...-ADSC: 
 De draagvleugelprofielvormlamellen produceren een 

stabiele stroom, die op een horizontale, licht naar boven 
uitblazende positie wordt ingesteld. Door de lagering van 
de lamellen in draagvleugelprofielvorm in het middel 
blijft de vrije doorsnede altijd even groot. Daardoor 
wijzigen bij de verstelling van de lamellen het drukverlies 
en het geluidsniveau niet. Een verstelling van de 
luchtuitblaasrichting achteraf  is altijd mogelijk, ook bij 
een ingebouwde doorlaat. 

 
 AUDIX®-...-ADSX: 
 De luchtafvoerrichting kan ook in ingebouwde toestand 

worden versteld. Daarbij blijft de vrije doorsnede altijd 
even groot. Drukverlies en geluidsniveau wijzigen niet. 
Het is mogelijk om de luchtstroomgeleiding achteraf aan 
gewijzigde ruimtecondities aan te passen. Voor de 
verstelling moeten de afzonderlijke lamellen worden 
uitgetrokken, in de gewenste luchtrichting worden 
gedraaid en worden teruggeplaatst. De stabiele 
luchtstraal maakt het mogelijk een VVS-installatie te 
gebruiken. 

 
 AUDIX®-...-ADSXW: 
 De luchtafvoerrichting is in de fabriek op een horizontale, 

licht naar boven uitblazende positie ingesteld. De hoge 
inductie garandeert bij koeling een snelle vermindering 
van de luchtafvoersnelheid en het temperatuursverschil. 
De stabiele luchtstraal maakt het mogelijk een VVS-
installatie te gebruiken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERWERKING 

Aansluitkastbehuizing 
-- verzinkt plaatstaal (standaard) (-SV) 
 
Isolatie 
-- behuizing binnenkant met vezelvrij isolatiemateriaal (10 

mm), uitgebouwd als omkeerlabyrint. 
-- geluidsisolatieplaten van de bouwmateriaalklasse B1 

(standaard)       of bouwmateriaalklasse A2 (niet brandbaar 
overeenkomstig DIN 4102) 

 
UITVOERINGEN 

AUDIX®-... kast voor telefoniegeluidsisolatie met ronde 
aansluitaftakking 

AUDIX®-A2-... bouwmateriaalklasse A2, niet brandbaar 
overeenkomstig  

 DIN 4102 
AUDIX®-B1-... bouwmateriaalklasse B1, moeilijk 

ontvlambaar overeenkomstig DIN 4102 
(standaard) 

AUDIX®-...-Z0 luchttoevoer (standaard) 
AUDIX®-...-A0 luchtafvoer  
AUDIX®-...-ZA combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
 
Doorlaten voor kast voor telefoniegeluidsisolatie: 
AUDIX®-...-55 voor nozzlestraaldoorlaat ADSA-D0, 1 rij 
AUDIX®-...-61 voor nozzlestraaldoorlaat ADSA-VD, 1 rij 
AUDIX®-...-62 voor spleetdoorlaat ADSC, 1 spleten 
AUDIX®-...-63 voor spleetdoorlaat ADSC, 2 spleten 
AUDIX®-...-64 voor spleetdoorlaat ADSX, 1 spleten 
AUDIX®-...-65 voor spleetdoorlaat ADSX, 2 spleten 
AUDIX®-...-66 voor spleetdoorlaat ADSX, 3 spleten 
AUDIX®-...-67 voor spleetdoorlaat ADSX, 4 spleten 
AUDIX®-...-68 voor spleetdoorlaat ADSXW, 1 spleten 
AUDIX®-...-69 voor spleetdoorlaat ADSXW, 2 spleten 
Beschrijving doorlaten, zie pagina 7+8. 
 

MONTAGE 

Magneetbevestiging (-MB) 
-- verborgen bevestiging om de montage en demontage van 

de doorlaten achteraf mogelijk te maken. 
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TOEBEHOREN 

Regelklep (-DK0/-DK2)  
-- zonder regelklep (-DK0) 
-- met regelklep (-DK2) 
 - manueel vanuit de ruimte verstelbaar met trekkabel 
 - regelklep uit verzinkt plaatstaal 
 - klepbevestiging uit kunststof 
 
Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1)  
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
-- met rubberen lippendichting (-GD1) 
 - uit speciaal rubber 
 
Kasthalsverlenging (-KVS/-xxx)  
-- kasthals standaard (-KVS). 
-- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers), bij muurdikte >100 mm tot max. 350 mm. 
 
Bevestigingsstrip (-B0/-BL)  
-- zonder bevestigingsstrip (-B0) 
-- met bevestigingsstrip (-BL) 
 - uit verzinkt plaatstaal 
 
Openingsafdekking (-OA0/-OA1)  
-- zonder openingsafdekking (-OA0) 
-- met openingsafdekking (-OA1) 
 - uit verzinkt plaatstaal 
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AFMETINGEN AUDIX 
 

AUDIX® 
 

 
1.) Bij muurdikte (WS)  >100 mm tot max. 350 mm is een 

verlenging van de kasthals (KVS) nodig. 
 
Leverbare afmetingen 

 Doorlaat a 
binnen 

b 
(WÖ)

AUDIX®-…-55 ADSA-D0-…-1 (1 rij) 66 70 
AUDIX®-…-61 ADSA-VD-…-1 (1 rij) 52 56 
AUDIX®-…-62 ADSC-1 (1 spleten) 54 58 
AUDIX®-…-63 ADSC-2 (2 spleten) 94 98 
AUDIX®-…-64 ADSX-1 (1 spleten) 24 28 
AUDIX®-…-65 ADSX-2 (2 spleten) 38 42 
AUDIX®-…-66 ADSX-3 (3 spleten) 52 56 
AUDIX®-…-67 ADSX-4 (4 spleten) 66 70 
AUDIX®-…-68 ADSXW-1 (1 spleten) 42 46 
AUDIX®-…-69 ADSXW-2 (2 spleten) 74 78 
KVS = kasthals standaard muuropening in de lengte: L + 5 
WS = muurdikte 
WÖ = muuropening 
 

H L Aantal aansluitaftakkingen 
AUDIX®-…-Z0 AUDIX®-…-A0 AUDIX®-…-ZA

250 
300 

0408 1 1 2 
0508 1 1 2 
0608 1 1 2 
0808 1 1 2 
1008 2 2 2 
1208 2 2 2 

Alle hoogten en lengten te combineren. 
Speciale hoogte van ≥250 mm tot 350 mm mogelijk. 
Speciale lengte van ≥ 408 mm tot max. 1208 mm mogelijk. 
   

Aftakkingspositie / aantal aftakkingen bij luchtstroom 
-Z0 / -A0 / -ZA 
 

met 1 aftakking 
voor luchttoevoer of luchtafvoer (-Z0 of -A0) 
Lengte ≥408 tot <1008   
Aanzicht A 

 
 

met 2 aftakkingen 
voor luchttoevoer of luchtafvoer (-Z0 of -A0) 
Lengte ≥1008 tot ≤1208 
Aanzicht A 

 
 

met telkens 1 aftakking voor luchttoevoer en 
luchtafvoer 
voor luchttoevoer en luchtafvoer (-ZA) 
Lengte ≥408 tot ≤1208 
Aanzicht A 

 
2.) Bodygeluiddemping 
Detail X zie pagina 11. / Detail Y zie pagina 6. 

ca. 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 

2.) 
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AFMETINGEN TOEBEHOREN AUDIX 
 
Regelklep (-DK2) 
manueel vanuit de ruimte verstelbaar met trekkabel 

 
 
Rubberen lippendichting (-GD1) 
Detail Y 

 
 
Kasthalsverlenging (-KVS /-xxx) 
-- kasthals standaard (-KVS). 
-- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx) 
 1.) Bij muurdikte (WS) >100 mm tot max. 350 mm is een 

kasthalsverlenging (KHV) nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevestigingsstrip (-BL) 
 

 
 
Openingsafdekking (-OA1) 
Voor het verhinderen van vervuiling of beschadiging tijdens 
de montage. 
 

 
Maat a, zie leverbare afmetingen pagina 5. 
 

KHV =  kasthalsverlenging 
WS = muurdikte 
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DOORLATEN 

De doorlaten ADSA, ADSC, ADSX en ADSXW zijn uitvoeringen 
die speciaal voor de kasten voor telefoniegeluidsisolatie zijn 
ontwikkeld.  
Deze doorlaten kunnen alleen in combinatie met de kasten 
voor telefoniegeluidsisolatie worden gebruikt. De 
luchttechnische eigenschappen stemmen overeen met die 
van de standaarddoorlaten DSA, DSC, DSX en DSXW. 
 
Nozzlestraaldoorlaat ADSA 
 
VERWERKING 
Nozzles 
-- uit kunststof: 
 - gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-DS) 
 - gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-DA) 
 - gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (standaard) (-DW) 
Frontpaneel 
-- uit gelakt plaatstaal: 
 - in RAL-kleur 9010 (wit, standaard) (-SB-9010) 
 - in RAL-kleur RAL9006 (wit aluminium) (-SB-9006) 
 - in RAL-kleur RAL9005 (zwart) (-SB-9005) 
 - in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx, altijd 4 cijfers) 
 
UITVOERING 
ADSA-D0-... met vaste nozzles (standaard) 
ADSA-VD-... met manueel, afzonderlijk verstelbare 

nozzles 
ADSA-…-Z0-… luchttoevoer 
ADSA-…-1-… nozzles 1 rij 
ADSA-…-N-… enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm) 
 
MONTAGE 
Magneetbevestiging (-MB) 
-- uit plaatstaal 
-- alleen mogelijk voor inbouw in de muur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spleetdoorlaat ADSC 
 
VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
-- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
Lamellenkleur 
-- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) 
-- bij luchtafvoer zonder lamellen (-00000), met 

geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 
(zwart), als zichtplaat. 

Geperforeerde plaat 
-- voor luchtafvoer (-...0), gelakt plaatstaal in de kleur van de 

lamel. 
Lamellenhouder 
-- alleen voor luchttoevoeruitvoering -Z0 en -ZA 
-- Aluminium buizen 
Lamellendeler binnen (standaard) 
-- alleen voor luchttoevoeruitvoering -Z0 en -ZA  
-- kunststof (ABS), in gelijkaardige kleur als het 

frameoppervlak  
Lamellenplaatjes buiten (eindafsluiting) 
-- alleen voor luchttoevoeruitvoering -Z0 en -ZA  
-- kunststof (ABS), in gelijkaardige kleur als het 

frameoppervlak  
Eindstukken (paar) 
-- aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
-- uit aluminium (materiaal en kleur zoals het frame). 
 
UITVOERING 
ADSC-1-… 1 spleten 
ADSC-2-… 2 spleten 
ADSC-…-Z0 luchttoevoer (met lamellen) 
ADSC-…-A0 luchtafvoer (zonder lamellen) 
ADSC-…-ZA combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
ADSC-…-R0 met frameprofiel STANDARD 
 (frame met R0-standaardprofiel) 
ADSC-…-P0 met speciaal frameprofiel 
 (frame met P0-profiel) 
ADSC-...-V  lamellen verticaal uitblazend 
ADSC-…-0 zonder lamellen, met geperforeerde plaat 

(bij luchtafvoer) 
ADSC-…-N enkele uitvoering (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm) 
 
MONTAGE 
Magneetbevestiging (-MB) 
-- uit plaatstaal 
-- alleen mogelijk voor inbouw in de muur 
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Spleetdoorlaat ADSX 
 
VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
-- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
Lamellenkleur 
-- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
Eindstukken (paar) 
-- aan beide zijden in de fabriek gemonteerd. 
 - voor ADSX-…-P0 (-ES2) 
 - voor ADSX-…-PB (-ES3) 
-- uit aluminium (materiaal en kleur zoals het frame). 
 
UITVOERING 
ADSX-1-… 1 spleten 
ADSX-2-… 2 spleten 
ADSX-3-… 3 spleten 
ADSX-4-… 4 spleten 
ADSX-…-Z0 luchttoevoer 
ADSX-…-A0 luchtafvoer 
ADSX-…-ZA combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
ADSX-…-P0 met frameprofiel STANDARD (10 mm) 
DSX-…-PB breed frameprofiel (16 mm) 
ADSX-...-V  lamellen verticaal uitblazend (ook bij 

luchtafvoer) 
ADSX-…-N enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm) 
 
MONTAGE 
Magneetbevestiging (-MB) 
-- uit plaatstaal 
-- alleen mogelijk voor inbouw in de muur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spleetdoorlaat ADSXW 
 
VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
-- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
Lamellenkleur 
-- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
Eindstukken (paar) 
-- aan beide zijden in de fabriek gemonteerd. 
 - voor ADSXW-…-P0 (-ES2) 
 - voor ADSXW-…-PB (-ES3) 
-- uit aluminium (materiaal en kleur zoals het frame). 
 
UITVOERING 
ADSXW-1-… 1 spleten 
ADSXW-2-… 2 spleten 
ADSX-…-Z0 luchttoevoer 
ADSX-…-A0 luchtafvoer 
ADSX-…-ZA combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
ADSX-…-P0 met frameprofiel STANDARD (10 mm) 
DSX-…-PB breed frameprofiel (16 mm) 
ADSX-...-S  schuin naar boven uitblazend 
ADSX-…-N enkele uitvoering (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm) 
 
 
 
MONTAGE 
Magneetbevestiging (-MB) 
-- uit plaatstaal 
-- alleen mogelijk voor inbouw in de muur 
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AFMETINGEN DOORLATEN  

Afmetingen ADSA 
 
ADSA-D0-… (standaard) 

 
 
 

 
ADSA-VD-… 

 
 
Afmetingen ADSC 
ADSC-…-R0 (standaard) 

 
 
ADSC-…-P0 

 
 
 
 

MB 
1 spleet 2 spleten 1 spleet 2 spleten

 luchttoevoer luchttoevoer luchtafvoer luchtafvoer 

1 spleet 2 spleten 1 spleet 2 spleten
 luchttoevoer luchttoevoer luchtafvoer luchtafvoer 

MB 

MB Nozzle 1 rij 

MB 
Nozzle 1 rij 

Leverbare afmetingen ADSA / 
ADSC 

L L1 L2 
0408 400 420 
0508 500 520 
0608 600 620 
0808 800 820 
1008 1000 1020 
1208 1200 1220 

MB = magneetbevestiging 
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Afmetingen ADSX 
ADSX-…-P0 (standaard) 

 
 

 
ADSX-…-PB 

 
 
Afmetingen ADSXW 
ADSXW-…-P0 (standaard) 

 
 

 
 
ADSXW-…-PB 

 
 
Leverbare afmetingen ADSX / ADSXW 

L L1 
0408 400 
0508 500 
0608 600 
0808 800 
1008 1000 
1208 1200 

MB = magneetbevestiging 
 
 

MB 

MB 

MB 

MB 

1 spleet 2 spleten 3 spleten 4 spleten 

1 spleet 2 spleten 3 spleten 4 spleten 

1 spleet 2 spleten

1 spleet 2 spleten
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MONTAGE 
 
Magneetbevestiging (MB) 
Alleen mogelijk voor inbouw in de muur. 
 
Detail X 
 

 

AUDIX®-…-DSA-D0-… AUDIX®-…-DSA-VD-…

AUDIX®-…-DSC-R0/P0-… AUDIX®-…-DSA-VD-…
(luchttoevoer) (luchtafvoer) 

AUDIX®-…-DSX-P0/PB-… AUDIX®-…-DSXW-P0/PB-…
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INBOUW 

In lichte scheidingsmuur aan het C-profiel 

 
 
Bij de inbouw in een lichte constructiemuur met een 
luchttoevoer- en een luchtafvoerkast met doorlopende 
spleetdoorlaat moet de uitfrezing van de spleetdoorlaat bij 
de bestelling worden aangegeven. 

 
 

 
Opgelet: niet mogelijk bij de uitvoering AUDIX®-…-ADSA! 
 
Leverbare afmetingen 

 Doorlaat c 

AUDIX®-…-62 ADSC-1 (1 spleten) 

24 

AUDIX®-…-63 ADSC-2 (2 spleten) 
AUDIX®-…-64 ADSX-1 (1 spleten) 
AUDIX®-…-65 ADSX-2 (2 spleten) 
AUDIX®-…-66 ADSX-3 (3 spleten) 
AUDIX®-…-67 ADSX-4 (4 spleten) 
AUDIX®-…-68 ADSXW-1 (1 spleten) 
AUDIX®-…-69 ADSXW-2 (2 spleten) 

Muuropening in de lengte: L + L + x + 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doorsnede A-A (90° gedraaid): 
 
 AUDIX®-…-62-…-ADSC-1 AUDIX®-…-64-…-ADSX-1 AUDIX®-…-68-…-ADSXW-1 
 AUDIX®-…-63-…-ADSC-2 AUDIX®-…-65-…-ADSX-2 AUDIX®-…-69-…-ADSXW-2 
  AUDIX®-…-66-…-ADSX-3  
  AUDIX®-…-67-…-ADSX-4  
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Drukverlies en geluidssterkte 

 
 
AUDIX geluidsvermogens- & drukverliesinterpolatie 
 

Correctiefactor KF (-) 
  L  
  408 508 608 808 1008 1208  
Aantal aftakkingen 1 1 1 1 2 2  
VZU (m3/h)  1,2 1,0 0,8 0,63 0,50 0,42  
LWA [dB(A)] -1 0 +1 +2 +3 +4  
∆pges (Pa) 0  
      KF (-)   

 

Bij een aftakkingssnelheid van >5 m/s (≈135 m3/h) zijn de 
aangegeven diagramwaarden niet meer geldig en is een 2de 
aftakking aanbevolen. 
 

Voorbeeld 1: 
Gezocht: geluidssterkte bij lengte 1208 mm en 150 m3/h 
Correctiefactor voor de bepaling van de luchthoeveelheid 
uit het  
diagram voor L = 508 (zie tabel): 
0,42 
 

Berekening van de luchthoeveelheid voor diagram L = 508 
mm: 
150 m3/h * 0,42 = 63 m3/h 
 

Berekening van de geluidssterkte bij L = 1208 mm en 150 
m3/u  
(zie tabel KF LWA): 
35 dB(A) + 4 = 39 dB(A)  
Resultaat: bij 150 m3/h en de lengte 1208 mm treedt een 
geluidsvermogensniveau van 39 dB(A) op. 

 
Voorbeeld 2: 
Gezocht: geluidssterkte bij lengte 408 mm en 70 m3/h 
Correctiefactor voor de bepaling van de luchthoeveelheid 
uit het  
diagram voor L = 508 (zie tabel): 
1,25 
 

Berekening van de luchthoeveelheid voor diagram L = 508 
mm: 
70 m3/h * 1,25 = 87,5 m3/h 
 

Berekening van de geluidssterkte bij L = 408 mm en 70 m3/u 
(zie tabel KF LWA): 
46 dB(A) - 1 = 45 dB(A) 
Resultaat: bij 70 m3/h en de lengte 408 mm treedt een 
geluidsvermogensniveau van 45 dB(A) op. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIX®-...-64-Z0-300-508-…-ADSX-1-Z0-…-500-… 
(luchttoevoer) 

 

Voor meer technische gegevens, zie doorlaten:
ADSA  DSA          
ADSC  DSC          
ADSX  DSX 
ADSXW  DSXW  

Klepstand (DS): 
OPEN = 100 % 
GESLOTEN = 0 % 

LWA= ca. 46 dB(A) 

LWA= ca. 35 dB(A) 
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Drukverlies en geluidssterkte (luchttoevoer) 
AUDIX®-...-55-Z0-300-508-...-ADSA-D0-Z0-500-1-... (Luchtto-
evoer) 

 
 
AUDIX®-...-61-Z0-300-508-...-ADSA-VD-Z0-500-1-...  
(Luchttoevoer) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AUDIX®-...-62-Z0-300-508-...-ADSC-1-Z0-...-500-... 
(Luchttoevoer) 

 
 
AUDIX®-...-63-Z0-300-508-...-ADSC-2-Z0-...-500-... 
(Luchttoevoer) 

 
 

DS = klepstand 
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AUDIX®-...-64-Z0-300-508-...-ADSX-1-Z0-...-500-... 
(Luchttoevoer) 

 
 
AUDIX®-...-65-Z0-300-508-...-ADSX-2-Z0-...-500- 
... (Luchttoevoer) 

 
 
AUDIX®-...-66-Z0-300-508-...-ADSX-3-Z0-...-500- 
... (Luchttoevoer) 

 
 
 

 
AUDIX®-...-67-Z0-300-508-...-ADSX-4-Z0-...-500-... 
(Luchttoevoer) 

 
 

AUDIX®-...-68-Z0-300-508-...-ADSXW-1-Z0-...-500- 
... (Luchttoevoer) 

 
 
AUDIX®-...-69-Z0-300-508-...-ADSXW-2-Z0-...-500- 
... (Luchttoevoer) 

 
 
DS = klepstand 



 AUDIX®  
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Technische gegevens  |   

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-06-14 | Pagina  16 

Drukverlies en geluidssterkte (luchtafvoer) 
AUDIX®-...-64-A0-300-508-...-ADSX-1-A0-...-500-... (Luchtaf-
voer) 

 
 
 
AUDIX®-...-65-A0-300-508-...-ADSX-2-A0-...-500-...  
(Luchtafvoer) 

 

 
AUDIX®-...-66-A0-300-508-...-ADSX-3-A0-...-500-...  
(Luchtafvoer) 

 
 
 

 
AUDIX®-...-67-A0-300-508-...-ADSX-4-A0-...-500-... (Luchtaf-
voer) 

 
 

AUDIX®-...-68-A0-300-508-...-ADSXW-1-A0-...-500- 
... (Luchtafvoer) 

 
 

AUDIX®-...-69-A0-300-508-...-ADSXW-2-A0-...-500-... 
(Luchtafvoer) 

 
 
DS = klepstand 
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Geluidsisolatiemaat (beoordeeld, RW) 
Overeenkomstig DIN 4109 (geluidsbescherming in hoogbouw, 
verplichtingen en  
bewijzen) 
 AUDIX®-... 

 L=508  L=1008 
 H=250 H=300 H=250 H=300 
RW (dB) 36 38 36 38 
A (m2) 0,125 0,150 0,250 0,300 

 
 
Normgeluidsniveauverschil, Dn,e voor type 
AUDIX® 
Conform DIN EN ISO 10140-2 (meting van de geluidsisolatie 
van bouwonderdelen in controlestand, luchtgeluidisolatie) 

Frequentie 
f (Hz) 

AUDIX®-...  
L=508  L=1008  

H=250 H=300 H=250 H=300  
50 34 35 35 33  
63 33 32 34 33  
80 40 39 41 40  

100 52 46 48 47  
125 50 54 51 53  
160 45 46 46 47  
200 42 45 41 43  
250 42 45 42 44  
315 40 41 41 43  
400 44 45 42 42  
500 53 53 45 46  
630 57 59 51 52  
800 61 64 57 59  

1000 62 63 60 60  
1250 60 61 58 58  
1600 61 61 57 58  
2000 60 62 57 59  
2500 67 68 64 66  
3150 73 74 70 71  
4000 70 76 69 73  
5000 68 75 67 74  

                      Tertsband   Dn,e (dB)  
 
Normgeluidsniveauverschil Dn,e,w (enkelvoudige 

waarde) 
Overeenkomstig DIN EN ISO 717-1 (beoordeling van de 
geluidsisolatie in gebouwen en van bouwonderdelen - 
luchtgeluidsisolatie) 
 AUDIX®-... 

 L=508  L=1008 
 H=250 H=300 H=250 H=300 
Dn,e,w   (dB) 55 57 52 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDE 

VZU (m3/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
VAB (m3/h) [l/s] = luchtafvoervolume 
∆pt (Pa) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A  

(LWA = LWA1 + KF) 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie 
Dn,e (dB) = element-normgeluidsniveauverschil 
Dn,e,w (dB) = beoordeeld normgeluidsniveauverschil 
Rw (dB) = beoordeelde geluidsisolatiemaat 
A (m2) = aanstroomoppervlakte 
f (Hz) = frequentie 
DS  = klepstand 
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BESTELSLEUTEL AUDIX 
 

01 02 03 04 05 06 07 
Type Bouwmateriaalklasse Luchtdoorlaat Luchtsoort Hoogte Lengte Montage 
Voorbeeld       
AUDIX®  -A2 -63 -Z0 -300 -0508 -MB 

 

08 09 10 11 12 13 
Materiaal Regelklep Rubberen lippendichting Kasthalsverlenging Bevestigingslas Openingsafdekking 
      
-SV -DK2 -GD1 -KVS -BL -OA0 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
Voorbeeld 
AUDIX®-A2-63-Z0-300-0508-MB-SV-DK2-GD1-KVS-BL-OA0 
 
Kast voor telefoniegeluidsisolatie AUDIX | bouwmateriaalklasse A2 niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102 | spleetdoorlaat 
ADSC, 2 spleten | luchttoevoer | kasthoogte 300 mm | lengte 508 mm | met magneetbevestiging | verzinkt plaatstaal | met 
regelklep met trekkabel | met rubberen lippendichting | kasthals standaard | met bevestigingsstrip | zonder openingsafdekking 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
AUDIX® = kast voor telefoniegeluidsisolatie AUDIX® 
 
02 - Bouwmateriaalklasse 
A2 = bouwmateriaalklasse A2, niet brandbaar 

overeenkomstig DIN 4102 
B1 = bouwmateriaalklasse B1, moeilijk ontvlambaar 

overeenkomstig DIN 4102 
 
03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld) 
55 = nozzlestraaldoorlaat ADSA-D0, 1 rij 
61 = nozzlestraaldoorlaat ADSA-VD, 1 rij 
62 = spleetdoorlaat ADSC, 1 spleten 
63 = spleetdoorlaat ADSC, 2 spleten 
64 = spleetdoorlaat ADSX, 1 spleten 
65 = spleetdoorlaat ADSX, 2 spleten 
66 = spleetdoorlaat ADSX, 3 spleten 
67 = spleetdoorlaat ADSX, 4 spleten 
68 = spleetdoorlaat ADSXW, 1 spleten 
69 = spleetdoorlaat ADSXW, 2 spleten 
 
04 - Luchtstroom 
Z0 = luchttoevoer (standaard) 
A0 = luchtafvoer (niet mogelijk bij ADSA) 
ZA = combinatie luchttoevoer/luchtafvoer (niet mogelijk 

bij ADSA) 
 
05 - Hoogte 
250 = hoogte 250 mm 
300 = hoogte 300 mm (standaard) 
xxx = hoogte in mm, vrij te kiezen (hoogte ≥ 250 mm tot 

350 mm, altijd 3 cijfers) 
 
 
 
 
 
 

06 - Lengte 
0408 = Lengte 408 mm 
0508 = Lengte 508 mm (standaard) 
0608 = Lengte 608 mm 
0808 = Lengte 808 mm 
1008 = Lengte 1008 mm 
1208 = Lengte 1208 mm 
xxxx = Lengte in mm, vrij te kiezen (lengte ≥408 mm tot 

max. 1208 mm, altijd 4 cijfers) 
 
07 - Montage 
MB = magneetbevestiging (standaard) 
 
08 - Materiaal 
SV = Verzinkt plaatstaal (standaard) 
 
09 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK2 = met regelklep met trekkabel 
 
10 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
 
11 - Kasthalsverlenging 
KVS = kasthals standaard 
xxx = kasthalsverlenging in mm (muurdikte  
  > 100 mm tot max. 350 mm, altijd 3 cijfers) 
 
12 - Bevestigingslas 
B0 = zonder bevestigingsstrip (standaard) 
BL = met bevestigingsstrip 
 
13 - Openingsafdekking 
OA0 = zonder openingsafdekking (standaard) 
OA1 = met openingsafdekking 
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BESTELSLEUTEL ADSA 
 

01 02 03 04 05 
Type Uitvoering Luchtstroom Lengte Hoogte 
Voorbeeld     
ADSA  -D0 -Z0 -1000 -1 

 
06 07 08 09 10 
Enkele/banduitvoering Materiaal Lak Nozzlekleur Montage 
     
-N -SB -9010 -DS -MB 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
Voorbeeld  
ADSA-D0-Z0-1000-1-N-SB-9010-DS-MB 
 
Nozzlestraaldoorlaat DSA voor AUDIX® │ vaste nozzles │ luch oevoer │ lengte 1000 mm │ nozzles 1 rij | enkele uitvoering │ 
plaatstaal │ gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) │ nozzles uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart)│ met magneetbeves ging 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ADSA = nozzlestraaldoorlaat DSA voor AUDIX® 
 
02 - Uitvoering 
D0 = vaste nozzles (standaard) 
VD = manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles 
 
03 - Luchtstroom 
Z0 = luchttoevoer 
 
04 - Lengte 
0400 = Lengte 400 mm 
0500 = Lengte 500 mm 
0600 = Lengte 600 mm 
0800 = Lengte 800 mm 
1000 = Lengte 1000 mm 
1200 = Lengte 1200 mm 
xxxx = Lengte in mm, vrij te kiezen (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
05 - Hoogte 
1 = Nozzles 1 rij (standaard) 
 
06 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm, 

standaard) 
 
07 - Materiaal 
SB = Plaatstaal (standaard) 
 
08 - Lak 
9010 = gelakt in RAL-kleur RAL 9010 (wit, standaard) 
9006 = gelakt in RAL-kleur 9006 (wit aluminium)  
9005 = gelakt in RAL-kleur 9005 (zwart) 
xxxx = gelakt in RAL-kleur naar keuze (altijd 4 cijfers) 
 

09 - Nozzlekleur 
DS = nozzles uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) 
DA = nozzles uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 

aluminium) 
DW = nozzles uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) 

(standaard) 
 
10 - Montage 
MB = met magneetbevestiging (standaard) 
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BESTELSLEUTEL ADSC 
 

01 02 03 04 05 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
ADSC -1 -Z0 -R0 ELOX 

 
06 07 08 09 10 
Lamellenkleur Lamellenstand voor luchtstroom Enkele/banduitvoering Lengte Montage 
     
-L9010 -V -N -1000 -MB 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
Voorbeeld  
ADSC-1-Z0-R0-ELOX-L9010-V-N-1000-MB 
 
Spleetdoorlaat DSC voor AUDIX® │ 1 spleet │ luch oevoer │ frameprofiel standaard | aluminium in natuurlijke nt │ lamellen uit 
kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 │ lamellen ver caal uitblazend │ enkele uitvoering | lengte 1000 mm │ magneetbeves ging 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ADSC = spleetdoorlaat DSC voor AUDIX® 
 
02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
 
03 - Luchtstroom 
Z0 = luchttoevoer 
A0 = luchtafvoer 
ZA = combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
 
04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel standaard 
P0 = speciaal frameprofiel 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint 

(standaard) 
9006 = gelakt aluminium in de RAL-kleur 9006 (wit 

aluminium) 
9010 = gelakt aluminium in RAL-kleur 9010 (wit) 
xxxx = gelakt aluminium in een RAL-kleur, tegen meerprijs 

(vrij te kiezen, altijd 4 cijfers) 
 
06 - Lamellenkleur 
00000 = zonder lamellen (allene bij luchtafvoer). 
L9005 = lamellen uit kunststof (pvc-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9005 (zwart, luchtafvoer met geperforeerde 
plaat RAL 9005) 

L9006 = lamellen uit kunststof (pvc-hard) gelijkaardig aan 
RAL 9006 (wit aluminium / luchtafvoer met 
geperforeerde plaat RAL 9006) 

L9010 = lamellen uit kunststof (pvc-hard) gelijkaardig aan 
RAL 9010 (wit / luchtafvoer met geperforeerde 
plaat RAL 9010) 

Lxxxx = lamellen uit kunststof (pvc-hard), gelakt in RAL-
kleur (vrij te kiezen, altijd 4 cijfers) / geperforeerde 
plaat in dezelfde kleur 

07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
0 = zonder lamellen, bij luchtafvoer, met geperforeerde 

plaat. 
V = lamellen verticaal uitblazend (standaard) 
 
08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm, 

standaard) 
 
09 - Lengte 
0400 = Lengte 400 mm 
0500 = Lengte 500 mm 
0600 = Lengte 600 mm 
0800 = Lengte 800 mm 
1000 = Lengte 1000 mm 
1200 = Lengte 1200 mm 
xxxx = Lengte in mm, vrij te kiezen (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
10 - Montage 
MB = magneetbevestiging (standaard) 
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BESTELSLEUTEL ADSX 
 

01 02 03 04 05 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
ADSX -1 -Z0 -PB ELOX 

 
06 07 08 09 10 
Lamellenkleur Lamellenstand voor luchtstroom Enkele/banduitvoering Lengte Montage 
     
-L9010 -V -N -1000 -MB 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
Voorbeeld  
ADSX-1-Z0-PB-ELOX-L9010-V-N-1000-MB 
 
Spleetdoorlaat DSX voor AUDIX® │ 1 spleet │ luch oevoer │ breed frameprofiel | aluminium in natuurlijke nt │ lamellen uit 
kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) │ lamellen ver caal uitblazend│ enkele uitvoering | lengte 1000 mm │ met 
magneetbevestiging 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ADSX = spleetdoorlaat DSX voor AUDIX® 
 
02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
4 = met 4 spleten 
 
03 - Luchtstroom 
Z0 = luchttoevoer 
A0 = luchtafvoer 
ZA = combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
 
04 - Frameprofiel 
P0 = frameprofiel standaard (10 mm)  
PB = breed frameprofiel (16 mm)  
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint 

(standaard) 
9006 = gelakt aluminium in de RAL-kleur 9006 (wit 

aluminium) 
9010 = gelakt aluminium in RAL-kleur 9010 (wit) 
xxxx = gelakt aluminium in een RAL-kleur, tegen meerprijs 

(vrij te kiezen, altijd 4 cijfers) 
 
06 - Lamellenkleur 
L9005 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) 
L9006 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 

aluminium) 
L9010 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 

(wit) 
 

07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
V = lamellen verticaal uitblazend (ook bij luchtafvoer) 
 
08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm, 

standaard) 
 
09 - Lengte 
0400 = Lengte 400 mm 
0500 = Lengte 500 mm 
0600 = Lengte 600 mm 
0800 = Lengte 800 mm 
1000 = Lengte 1000 mm 
1200 = Lengte 1200 mm 
xxxx = Lengte in mm, vrij te kiezen (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
10 - Montage 
MB = met magneetbevestiging (standaard) 
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BESTELSLEUTEL ADSXW 
 

01 02 03 04 05 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
ADSXW -1 -Z0 -PB ELOX 

 
06 07 08 09 10 
Lamellenkleur Lamellenstand voor luchtstroom Enkele/banduitvoering Lengte Montage 
     
-L9010 -S -N -1000 -MB 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 
 
Voorbeeld  
ADSXW-1-Z0-PB-ELOX-L9010-S-N-1000-MB 
 
Spleetdoorlaat DSXW voor AUDIX® │ 1 spleet │ luch oevoer │ breed frameprofiel | aluminium in natuurlijke nt │ lamellenkleur 
wit gelijkaardig aan RAL 9010 │ lamellen schuin naar boven uitblazend │ enkele uitvoering | lengte 1000 mm │ met 
magneetbevestiging 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ADSXW = spleetdoorlaat DSXW voor AUDIX® 
 
02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
 
03 - Luchtstroom 
Z0 = luchttoevoer 
A0 = luchtafvoer 
ZA = combinatie luchttoevoer/luchtafvoer 
 
04 - Frameprofiel 
P0 = frameprofiel standaard (10 mm)  
PB = breed frameprofiel (16 mm)  
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint 

(standaard) 
9006 = gelakt aluminium in de RAL-kleur 9006 (wit 

aluminium) 
9010 = gelakt aluminium in RAL-kleur 9010 (wit) 
xxxx = gelakt aluminium in een RAL-kleur, tegen meerprijs 

(vrij te kiezen, altijd 4 cijfers) 
 
06 - Lamellenkleur 
L9005 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) 
L9006 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 

aluminium) 
L9010 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9010 

(wit) 

07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
S = lamellen schuin naar boven uitblazend 
 
08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1200 mm, 

standaard) 
 
09 - Lengte 
0400 = Lengte 400 mm 
0500 = Lengte 500 mm 
0600 = Lengte 600 mm 
0800 = Lengte 800 mm 
1000 = Lengte 1000 mm 
1200 = Lengte 1200 mm 
xxxx = Lengte in mm, vrij te kiezen (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
10 - Montage 
MB = met magneetbevestiging (standaard) 
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AANBESTEDINGSTEKST AUDIX 

Kast voor telefoniegeluidsisolatie voor luchttoevoer met 
ronde aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper 
voor de inbouw in lichte constructiewanden voor de 
aansluiting van een doorlaat. 
Luchtdichte aansluitkast bestaande uit verzinkt plaatstaal (-
SV), met bodygeluiddemping en geïntegreerde 
geluiddemping voor de verhindering van telefoniegeluiden en 
voor de geluiddemping in het kanaal.; Met aan de binnenkant 
aan beide zijden aangebracht slijtvast absorptiemateriaal. 
Bevestigingssysteem voor de montage in de staanders van 
lichte constructiemuren. 
Product: SCHAKO type AUDIX®-...-Z0 
 
- kast voor telefoniegeluidsisolatie, met ronde 

aansluitaftakking, met geïntegreerde geluiddemper voor 
de inbouw in lichte constructiemuren voor de aansluiting 
van een doorlaat. 

 Product: SCHAKO type AUDIX®-...-A0 
 
- kast voor telefoniegeluidsisolatie voor luchttoevoer en 

luchtafvoer, met telkens een ronde aansluitaftakking voor 
luchttoevoer en luchtafvoer, met geïntegreerde 
geluiddemper voor de inbouw in lichte constructiemuren 
voor de aansluiting van een doorlaat. 

 Product: SCHAKO type AUDIX®-...-ZA 
 
Bouwmateriaalklasse: 
- niet brandbaar overeenkomstig DIN 4102 (-A2) 
- moeilijk ontvlambaar overeenkomstig DIN 4102 (-B1) 

(standaard) 
 
Doorlaten (voor luchttoevoer en luchtafvoer): 
- nozzlestraaldoorlaat ADSA-D0 (-55), 1 rij 
- nozzlestraaldoorlaat ADSA-VD (-61), 1 rij 
- spleetdoorlaat ADSC (-62), 1 spleten 
- spleetdoorlaat ADSC (-63), 2 spleten 
- spleetdoorlaat ADSX (-64), 1 spleten 
- spleetdoorlaat ADSX (-65), 2 spleten 
- spleetdoorlaat ADSX (-66), 3 spleten 
- spleetdoorlaat ADSX (-67), 4 spleten 
- spleetdoorlaat ADSXW (-68), 1 spleten 
- spleetdoorlaat ADSXW (-69), 2 spleten 
Eenvoudige montage en demontage voor 
onderhoudsdoeleinden. 
 
 

 
 
Toebehoren: 
- Regelklep 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard).  
 - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitaftakking, manueel via de ruimte verstelbaar 
met trekkabel, voor de eenvoudige regeling van de 
luchthoeveelheid (-DK2). 

 
- Rubberen lippendichting 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 
- Kasthalsverlenging 
 - kasthals standaard (-KVS). 
 - kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers), bij muurdikte >100 mm tot max. 350 mm. 
 
- Bevestigingslas 
 -  zonder bevestigingsstrip (-B0) 
 - met bevestigingsstrip (-BL), uit verzinkt plaatstaal. 
 
- Openingsafdekking 
 - zonder openingsafdekking (-OA0) 
 - met openingsafdekking (-OA1), uit verzinkt plaatstaal. 
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AANBESTEDINGSTEKST DOORLATEN 

Nozzlestraaldoorlaat ADSA (-55 / -61) 
Nozzlestraaldoorlaat ADSA-…, voor de inbouw in lichte 
constructiemuren, met magneetbevestiging (-MB). 
- met vaste nozzles uit kunststof (standaard). 
 Product: SCHAKO type ADSA-D0-... (-55) 
- met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles uit 
kunststof. 
 Product: SCHAKO type ADSA-VD-... (-61) 
 
Luchtstroom: 
- Luchttoevoer (-Z0) 
 
Lengte: 
- 400 mm (-0400) 
- 500 mm (-0500) 
- 600 mm (-0600) 
- 800 mm (-0800) 
- 1000 mm (-1000) 
- 1200 mm (-1200) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
Hoogte: 
- Nozzles 1 rij (-1) (standaard) 
 
Enkele-/banduitvoering: 
- enkele uitvoering (-N) (lengte max. 1200 mm, standaard) 
 
Frontpaneel: 
- uit gelakt plaatstaal: 
 - in RAL-kleur 9010 (wit, standaard) (-SB-9010) 
 - in RAL-kleur RAL9006 (wit aluminium) (-SB-9006) 
 - gelakt in RAL-kleur RAL 9005 (zwart) (-SB-9005) 
 - in RAL-kleur naar keuze (-SB-xxxx, altijd 4 cijfers) 
 
Nozzlekleur: 
- Nozzles uit kunststof: 
 - gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-DS) 
 - gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-DA) 
 - gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (standaard) (-DW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spleetdoorlaat ADSC (-62 / -63) 
Spleetdoorlaat ADSC-…, voor de inbouw in lichte 
constructiemuren,  
met magneetbevestiging (-MB). 
- Uitvoering met 1 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSC-1-... (-62) 
- Uitvoering met 2 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSC-2-... (-63) 
 
Luchtstroom: 
- Luchttoevoer (-Z0) 
- Luchtafvoer (-A0) 
- Combinatie luchttoevoer/luchtafvoer (-ZA) 
 
Frameprofiel: 
- frameprofiel standaard (-R0) 
- speciaal frameprofiel (-P0) 
 
Frameoppervlak: 
- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 
standaard). 
- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
 
Lamellenkleur: 
- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-
L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-
L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) 
- zonder lamellen (-00000), alleen bij luchtafvoer, met 

geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal in de kleur van 
de lamel, als zichtplaat. 

 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- zonder lamellen (-0), bij luchtafvoer, met geperforeerde 
plaat. 
- Lamellen verticaal uitblazend (-V) (standaard) 
 
Enkele-/banduitvoering: 
- enkele uitvoering (-N) (lengte max. 1200 mm, standaard) 
 
Lengte: 
- 400 mm (-0400) 
- 500 mm (-0500) 
- 600 mm (-0600) 
- 800 mm (-0800) 
- 1000 mm (-1000) 
- 1200 mm (-1200) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
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Spleetdoorlaat ADSX (-64 / -65 / -66 / -67) 
Spleetdoorlaat ADSX-…, voor de inbouw in lichte 
constructiemuren,  
met magneetbevestiging (-MB). 
- Uitvoering met 1 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSX-1-... (-64) 
- Uitvoering met 2 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSX-2-... (-65) 
- Uitvoering met 3 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSX-3-... (-66) 
- Uitvoering met 4 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSX-4-... (-67) 
 
Luchtstroom: 
- Luchttoevoer (-Z0) 
- Luchtafvoer (-A0) 
- Combinatie luchttoevoer/luchtafvoer (-ZA) 
 
Frameprofiel: 
- frameprofiel standaard (10 mm) (-P0) 
- speciaal frameprofiel (16 mm) (-PB) 
 
Frameoppervlak: 
- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
 
Lamellenkleur: 
- kunststof: 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- Lamellen verticaal uitblazend (-V) (standaard) 
 
Enkele-/banduitvoering: 
- enkele uitvoering (-N) (lengte max. 1200 mm, standaard) 
 
Lengte: 
- 400 mm (-0400) 
- 500 mm (-0500) 
- 600 mm (-0600) 
- 800 mm (-0800) 
- 1000 mm (-1000) 
- 1200 mm (-1200) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spleetdoorlaat ADSXW (-68 / -69) 
Spleetdoorlaat ADSXW-…, voor de inbouw in lichte 
constructiemuren,  
met magneetbevestiging (-MB). 
- Uitvoering met 1 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSXW-1-... (-64) 
- Uitvoering met 2 spleten. 
 Product: SCHAKO type ADSXW-2-... (-65) 
 
Luchtstroom: 
- Luchttoevoer (-Z0) 
- Luchtafvoer (-A0) 
- Combinatie luchttoevoer/luchtafvoer (-ZA) 
 
Frameprofiel: 
- frameprofiel standaard (10 mm) (-P0) 
- speciaal frameprofiel (16 mm) (-PB) 
 
Frameoppervlak: 
- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
- Aluminium gelakt: 
 - RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur (vrij te kiezen, tegen meerprijs) 

(-xxxx). 
 
Lamellenkleur: 
- kunststof: 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- Lamellen verticaal uitblazend (-V) (standaard) 
 
Enkele-/banduitvoering: 
- enkele uitvoering (-N) (lengte max. 1200 mm, standaard) 
 
Lengte: 
- 400 mm (-0400) 
- 500 mm (-0500) 
- 600 mm (-0600) 
- 800 mm (-0800) 
- 1000 mm (-1000) 
- 1200 mm (-1200) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxx) (lengte ≥400 mm tot 

max. 1200 mm, altijd 4 cijfers) 
 
 
 


