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ALGEMENE BESCHRIJVING 

De SCHAKO-vloerconvectoren CNVA maken als decentrale 
luchtbehandelingsapparaten de energie-efficiënte en be-
haaglijke klimaatregeling van kantoren, openbare gebouwen, 
verkoopruimten en woningen mogelijk. 
 

De CNVA-vloerconvectoren zijn bijzonder geschikt in objecten 
met grote tot op de grond reikende glasgevels waarin geen tus-
senplafond voorzien is en geen radiatoren zichtbaar mogen 
zijn. 
 

Om rekening te houden met de toenemende behoeften inzake 
energieverbruik, worden alle CNVA-vloerconvectoren stan-
daard met hoogefficiënte en veilige EC-ventilatoren (elektroni-
sche omschakeling) uitgerust. Die volstaan bijgevolg vandaag 
al voor de aanspraken van morgen. 
 

De vloerconvectorserie CNVA is door haar specifieke construc-
tie geoptimaliseerd tegen kortsluiting en omvat drie model-
reeksen met drie verschillende apparaatafmetingen (H=106, 
H=150 en H=190 mm). Elke apparaatafmeting bestaat uit drie 
verschillende standaard apparaatlengten: 1150, 2000, 
2750 mm. In totaal zijn er 15 standaard varianten te bestellen. 
 

De apparaatvariant H=106 bestaat als variant met 2 geleiders 
alleen voor verwarming. 
 

De apparaatvarianten H=150 en H=190 zijn naar keuze voor 
verwarming of koeling als variant met 2 geleiders of als variant 
met 4 geleiders voor verwarming en koeling bruikbaar. 
 

De apparaatvarianten H=150 en H=190 zijn standaard met een 
condensbak uitgerust en de warmtewisselaars kunnen in com-
binatie met een flexibele verbinding (na bestelling) voor de rei-
niging van de bak naar boven worden gedraaid. Verder kunnen 
ook de ventilatoren voor de reiniging van de bak zonder gere-
edschap worden verwijderd. 
 

De regeling van de CNVA gebeurt via doorgangsafsluiters aan 
de waterzijde, proportionele of ON/OFF-klepaandrijvingen 
evenals via het ventilatortoerental dat regelbaar is van 0 tot 
10 V. 
 

VOORDELEN/NUT VOOR DE KLANT 

• Geen daling van de koude lucht in de winter en geen over-
verhitting in de zomer op de gevel. 

• Compacte afmetingen, geringe bouwhoogte en 
bouwbreedte. 

• In de hoogte verstelbare schroeven van binnenuit te bedie-
nen, daardoor aanpassing achteraf mogelijk. 

• Hoog vermogen ter compensatie van hoge thermische las-
ten. 

• Geringe geluidsemissies. 
• Minimaal energieverbruik, dankzij ECM-ventilatoren. 
• Volledige levering met in de fabriek voorgemonteerdee 

kleppen en stelaandrijving mogelijk. 
• Speciale uitvoeringen voor de architectonische aanpassing. 
• Om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren kan de warm-

tewisselaar in combinatie met flexibele aansluitingen naar 
boven worden gedraaid en kunnen bijna alle interne onder-
delen, inclusief die van de ventilator, volledig zonder gere-
edschap worden verwijderd. 

WERKING 

De te klimatiseren ruimtelucht (1) wordt door de ventilator (4) 
via het goed begaanbare rooster en de filter in de convector 
aangezogen, via de warmtewisselaar (3) gekoeld of verwarmd 
en weer naar de ruimte (2) gevoerd via het begaanbare roos-
ter. 
 

 
1 ruimtelucht 3 register 
2 luchttoevoer 4 EC-ventilator 
Afbeelding 1: schematische weergave van de functionering 
 
 
 
VERWARMEN 

 
Afbeelding 2: schematische weergave van het stroomverloop. Ver-
warmen 
 
 
 
KOELEN 

 
Afbeelding 3: schematische weergave van het stroomveroop. Koe-
len 
 

2           1 

3                4 
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BESCHRIJVING VAN DE UITRUSTINGEN 

UITVOERINGEN 
Behuizing 
• Uit verzinkt plaatstaal, binnen en buiten gelakt RAL 9005 

(zwart), met voorgevormde aansluitopeningen voor elektri-
sche en hydraulische aansluitingen rechts (-W2/-W4) en 
links (-W1/-W3). 

• Bovenste frame uit aluminium strengpersprofielen geëlo-
xeerd E6/EV1 (-G1). Andere kleuren mogelijk. 

• Afstandsbruggen uit verzinkt plaatstaal RAL 9005. 
Begaanbaar lamellenrooster 
• Geëloxeerd aluminium strengpersprofiel. Lak optioneel: 

- Lineair rooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd 
E6/EV1(-L1) 

- Lineair rooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-L2) 
- Lineair rooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-L3) 
- Rolrooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 (-

R1) 
- Rolrooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-R2) 
- Rolrooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-R3) 

Warmtewisselaar 
• Warmtewisselaar als systeem met 2 geleiders (standaard) 

voor verwarmen en koelen, of optioneel als systeem met 4 
geleiders voor koelen en verwarmen (4 geleiders alleen 
CNVA 150 en CNVA 190). 

• Gelakt RAL 9005 (zwart). 
• Frame uit verzinkt staal 
• Aluminium ribben. 
• Buizen 3/8" uit koper. 
• Binnenaansluitingen 1/2" euroconus. 
• Manueel ventilatiesysteem. 
Ventilator 
• Dwarsstroomventilator met elektronisch gecommuteerde 

gelijkstroommotoren (ECM). 
• Regelsignaal 0...10 V DC. 
• Voeding 24 V DC. 
• Bevestiging zonder gereedschap met snelle aansluiting. 
Filter 
• Uit een synthetisch filtermedium in een kunststof frame fil-

terwerkingsgraad G1 volgens norm EN 779/2012.  
• Brandklasse B1 volgens norm DIN 4102. 
• Zelfdovendheidsgraad V2 volgens UL94. 
Verstelbare voetjes 
• Verstelbare hoogte 60 mm voor technische vloer (-07). Met 

ontkoppelingsrubber en bevestigingshouders aan de ruim-
tezijde. Verstelling 120 mm ook mogelijk (-13). 

Condensbak 
• Uit roestvrij plaatstaal. Voor types H=150 en H=190. 
• Met isolatie tegen condensaat en afvoerslang uit kuntstof, di-

ameter 18 mm (buiten)/16 mm (binnen). 
Geperforeerde plaat 
Uit verzinkt plaatstaal gelakt in RAL 9005 (zwart) als afdekking 
en bescherming van de elektrische en hydraulische aansluitin-
gen. 
Elektrobox 
Aansluitbox met standaard elektrische aansluitplaat (-S0). Op-
tioneel met elektronische printplaat (-S1).

 

CONSTRUCTIE 
 
CNVA-106 apparaathoogte 106 mm en breedte 270 mm  
CNVA-150 apparaathoogte 150 mm en breedte 350 mm  
CNVA-190 apparaathoogte 190 mm en breedte 350 mm  
CNVA-...-N1 nominale lengte 1150 mm (1 ventilatorgroep) 
CNVA-...-N2 nominale lengte 2000 mm (2 ventilatorgroepen) 
CNVA-...-N3 nominale lengte 2750 mm (3 ventilatorgroepen) 
CNVAZ...H0 blindstuk zonder warmtewisselaar 
CNVAZ...H5 hoekstuk zonder warmtewisselaar 
 

 H=106* H=150 H=190 
NL = 1150 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4 
NL = 2000 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4 
NL = 2750 mm -H2 -H2/-H4 -H2/-H4 

*Alleen om te verwarmen (zonder condensbak). Andere types voor 
verwarmen of koelen (-H2) of verwarmen en koelen (-H4). 

Tabel 1. Mogelijke uitvoeringen 
 
TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS) 
• Blindstukken en hoekstukken met verschillende hoeken 

voor de perfecte aanpassing aan de ruimtegeometrie 
(CNVAZ). 

• Primaire luchtaftakkingen voor het ventilatiekanaal in ver-
schillende diameters te bestellen, optioneel met rubberen 
lippendichting. 

• Flexibele metalen slangen uit roestvrij staal INOX AISI 316 
met binnen- of buitenschroefdraad ½“ (wartel) (-1). Aanvul-
lend met afsluitklep, regelklep en AAN/UIT en proportionele 
aandrijving. 

• Condenspomp met max. transporthoeveelheid 15 l/u en ge-
ring geluidsniveau (<21 dB(A)) (-K1/-K2) alleen CNVA 150 en 
CNVA 190. 

• Printplaat voor de sturing 0...10 V DC (-S1). 
• Banduitvoering met uitustingen zonder eindstukken (-E0) of 

met een eindstuk aan een zijde van het apparaat (-ER/-EL). 
• Behuizing aan de buitenkant met polyester-poederlak ter 

bescherimng tegen corrosie (-A2), of met akoestische con-
tactgeluidisolatie van 3 mm uit polyethyleen (-A3). 

• Montagebeschermafdekplaat uit goed begaanbare houten 
persspanplaten (-M2). 

• Uitsnijdingen in blinde elementen rond of hoekig (-A1 tot -
A4). 

• Schuine sneden in blind element of verlenging (-A5/-A6). 
• Geluidsscherm in blind element (-S1). 
• Ruimtethermostaat RDG160T met uitgangen 0...10 V DC 

(niet compatibel met de printplaat (-S1)). 
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CONSTRUCTIE EN AFMETINGEN 

BREEDTE EN HOOGTE 

 
   CNVA-106          CNVA-150         CNVA-190 
Afbeelding 4: breedte en hoogte CNVA 
 
WARMTEWISSELAAR SNELKEUZE 
 

CNVA-…-H2 

 
 
CNVA-…-H4 

                                     
Diagram 1: warmtewisselaar snelkeuze 
 
NOMINALE LENGTE 

 
Afbeelding 5: nominale lengte (NL) CNVA  

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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BEHUIZINGSPOSITIE 
De positie van de warmtewisselaar in de behuizing hangt van 
de positie van de aansluitingen en de totale lengte af, waarbij 
de volgende opties mogelijk zijn: 
 
1. Standaarduitvoering 
Totale lengte (LG) = nominale lengte (NL): 
• Warmtewisselaar rechts steeds indien aansluitingen links (-

S). 
• Warmtewisselaar links, steeds indien aansluitingen rechts (-

S). 
 
2. uitvoering 
Totale lengte (LG) > nominale lengte (NL) 
 
Warmtewisselaar rechts (-R) bij alle aansluitposities. 

 
Afbeelding 6: CNVA-...R 
 
Warmtewisselaar links (-L) bij alle aansluitposities. 

 
Afbeelding 7: CNVA-...L 
 
Warmtewisselaar in het midden (-M)  
bij alle aansluitposities. 

 
Afbeelding 8: CNVA-...M 
 
De totale lengte (LG) moet met 4 cijfers worden ingevoerd. 
Grootste lengte = 3000 mm. 

CONSTRUCTIEVE KENMERKEN 
 
Type H=106 H=150 H=190 
H (mm) 106 150 190 
B (mm) 270 350 350 
Warmtewisselaar (-H2) (-H2) (-H4) (-H2) (-H4)

N
L=

11
50

 m
m

 Gewicht (kg) 19 24 29 

Water-
hoeveel-
heid (l) 

Ver-
war-
men 

0,233 
0,905 

0,243
1,358

0,476

Koelen - 0,683 0,915

N
L=

20
00

 m
m

 Gewicht (kg) 30 42 51 

Water-
hoeveel-
heid (l) 

Ver-
war-
men 

0,450 
1,782 

0,490
2,668

0,958

Koelen - 1,364 1,863

N
L=

27
50

 m
m

 Gewicht (kg) 40 61 75 

Water-
hoeveel-
heid (l) 

Ver-
war-
men 

0,670 
2,662 

0,710
3,988

1,396

Koelen - 2,024 2,716

Tabel 2: constructieve kenmerken 
 
OPGELET 
Voor alle afmetingen geldt: uitstekende bevestigingsdelen 
worden qua dimensionering niet in aanmerking genomen. 
 
 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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Afbeelding 9: explosietekening CNVA 

 EXPLOSIETEKENING 

 
  1. begaanbaar lamellenrooster 6. warmtewisselaar 
2. afstandsbruggen 7. EC-ventilator 
3. filter 8. aansluitbox 
4. filterframe 9. behuizing 
5. afdekplaat 10. verstelbare voetjes
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TOEBEHOREN 

ROOSTERS EN PROFIELEN 

 
1. frameprofiel / roosterinzet 
2. traverse 
Afbeelding 10: aanzicht van het profiel 
 
 

 
Afbeelding 11: mogelijke aansluitingen primaire luchtaftakkingen 
 

Type DN78 DN98 DN123 

H=106 Rechthoekige aftakkingen tegen bestelling mo-
gelijk 

H=150  X X 
H=190   
 = mogelijk 
X = niet mogelijk 
Tabel 3: mogelijke aansluitingen primaire luchtaftakkingen 
 
 
RUBBEREN LIPPENDICHTING (GLD) 
 
Rubberen lippendichting voor 
de primaire luchtaansluitaftak-
kingen voor de dichte verbin-
ding tussen apparaat en leiding 
 

PRIMAIRE LUCHTAANSLUITAFTAKKINGEN CNVA 
Extra aftakkingen voor het binnenkomen van de primaire lucht 
met luchtverdeelplaat (aansluiting aan ruimtezijde). 

 
Afbeelding 13: primaire luchtaansluitaftakkingen CNVA 
 
Positie primaire luchtaftakkingen 
• Zonder primaire luchtaftakkingen (-0) 
• Primaire luchtaftakkingen zijdelings links (-1) 
• Primaire luchtaftakkingen zijdelings rechts (-2) 
• Primaire luchtaftakkingen voorzijde links (ruimtezijde) (-3) 
• Primaire luchtaftakkingen voorzijde rechts (ruimtezijde) (-4) 
• Primaire luchtaftakkingen in het midden blindstuk (-5) 
• Twee primaire luchtaftakkingen in het midden blindstuk (-6) 
 
AANSLUITINGEN 

AANSLUITZIJDE (-W1, -W2, -W3, -W4) 

 
Afbeelding 14: aansluitzijde 
 
Aantal wateraansluitingen 
• Met 2 wateraansluitingen (-H2) voor alle types. 
• Met 4 wateraansluitingen (-H4) voor types H=150 en H=190. 
Aansluitzijde 
• Aansluitzijde zijdelings links (-W1). 
• Aansluitzijde zijdelings rechts (-W2). 
• Aansluitzijde voorzijde links (-W3). 
• Aansluitzijde voorzijde rechts (-W4). 
 
OPGELET 
De positie van de wateraansluitingen en de positie van de pri-
maire luchtaftakkingen zonder extra lengte mogen niet gelijk 
zijn. 
  

              2 
 
 
 
              4 
 
 
 
 
         3 
  1 

Afbeelding 12: rubberen lip-
pendichting 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0

                  Gevelzijde 
 
 
 
Ruimtezijde 
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Type H=106 

 
Afbeelding 15: aansluitpositie voor type H =106 

 
Type H=150 

 
Afbeelding 16: aansluitpositie voor type H=150 
 

Type H=190 

 
Afbeelding 17: aansluitpositie voor type H=190 
 
AFMETINGEN WATERAANSLUITINGEN 

 
Afbeelding 18: afmetingen wateraansluitingen 
 
  

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 00V 5 S 0
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STELAANDRIJVINGEN 

Model STA 
• Regelvermogen 100 N. 
• Eenvoudige montage. 
• Standaardversie voorbe-

draad. 
• Bewegings- en positie-indi-

cator. 
• Twee-/ driedraadsaanslu-

iting 
• Pulsduurmodulatie (PDM). 
• STA23: stelaandrijving thermisch, bedrijfsspanning 

AC 230 V, 2-punts regelsignaal. 
• STA73: stelaandrijving thermisch, bedrijfsspanning 

AC/DC 24 V, 2-punts regelsignaal of PDM. 
• Normally Closed (NC). 
 
Model SABNM 
• SABNM-LOG: stelaandrijving thermisch, bedrijfsspanning 

DC 24 V, sturing 0...10 V DC. 
 
Model SSA 
• Regelvermogen 100 N. 
• Automatische herkenning van 

de klepslag. 
• Directe montage. 
• Manuele instelling en positie-

indicator. 
• Standaardversie voorbedraad. 
• Driedraadsaansluiting. 
• SSA61: bedrijfsspanning 24 V AC/DC, regelsignaal 0…10 V. 
 
OPGELET 
De aandrijving STA23 is niet compatibel met de printplaat (-
S1). 
 
KLEPPEN 

RUIMTETEMPERATUURREGELAAR RDG160T 
(OPTIONEEL) 
• Bedrijfsspanning AC 24 V 
• Lcd-display met achtergrondverlichting 
• Voor systeem met 2 geleiders en sys-

teem met 4 geleiders  
• Werkingsmodi: comfortwerking, eco-

nomy-werking en beschermingswerking 
• Auto Timer-werking met 8 pro-

grammeerbare schakelklokken 
(RDG160T) 

• 2-punts of DC 0...10 V regeluitgangen 
• 1-traps, 3-traps of DC-ventilatoruitgang 
• Ventilatortoerental automatisch of manueel 
• 3 multifunctionele ingangen voor Keycard-contact, externe 

ruimte-/ terugloopsensor (QAH11.1, QAA32), omschakeling 
verwarmen / koelen, venstercontact aan/uit, aanwezig-
heidsmelder, dauwpuntcontrole, elektrische verwarmer ge-
activeerd, storingscontact, luchttoevoertemperatuursensor 

• Automatische of manule verwarmings-/ koelingsomschake-
ling 

• Instelbare inbedrijfstellings- en regelparameters 
• Minimale en maximale begrenzing van de instelwaarde 
• Ontvanger voor infraroodafstandsbediening (RDG160T) 
• Uitschakelbaar schakelprogramma per week (RDG160T) 
• NX-communicatie (RDG160KN) 
 

Bij parallelle werking van meerdere CNVA's moet de belas-
tingsgrens voor sturing en vermogen in aanmerking worden 
genomen. Als de CNVA's over elektrokleppen SSA61 en 
STA23/63/73beschikken, kunnen maximaal 10 CNVA's door 
een thermostaat worden gestuurd en gecontroleerd. 
 

OPGELET  
De ruimtetemperatuurregelaar RDG160T is niet compatibel 
met de printplaat (-S1). 
 

Het alarmsignaal van de condenspomp kan in de RDG160T 
worden gestuurd. Daarvoor wordt deze op D1, X1 of X2 aan-
gesloten. Voor de controle van de alarmsignalen van meerdere 
CNVA, door een thermostaat, moet het signaal ofwel in serie 
of parallel geschakeld zijn. 

Afbeelding 19: STA 

Afbeelding 20: SSA 

Afbeelding 21: RDG160T

Type DN Aanslu-
iting 

KVS pS KVS pmax 
(mm) (m³/u) (kPa) (m³/u) (kPa) 

STA SSA by pass STA SSA
VVP46 

 

VVP469.10-0.63 
10 G1/2B 

0,63 
250 225

- 
200 VVP469.10-1.0 1 

VVP469.10-1.6 1,6 
VVP469.15-2.5 15 G3/4B 2,5 250 225 200 
VVP469.20-4.0 20 G1B 4 250 225 200 

Tabel 4: technische gegevens kleppen 

Klepuitvoering Klepstroom in 
reguliere exploitatie Klepstoter 

Inzetstuk Ingang A Uitgang AB schuift in schuift uit 

 

 

variabel variabel  
sluit 

 
opent 

Tabel 5: technische gegevens kleppen 

TIP 
Bij ontbrekende in-
formatie in de be-
stelling wordt de vet 
gedrukte variant be-
vestigd! 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0
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REGEL- EN STUURSYSTEEM 

ELEKTROBOX 
Alle convectoren beschikken over een elektroaansluitbox met 
beschermingsgraad IP65, inclusief elektroaansluitplaat met ve-
erklemmen (-S0), of alternatief met een printplaat, ook met 
veerklemmen voor drie bedrijfsmodi (-S1). 

 
Afbeelding 22: elektrobox 
 
AANSLUITPLAAT (STANDAARD) 
Standaard elektroplaat voor de gecentraliseerde bedrading 
van alle ingangen en uitgangen van het apparaat. 

 
Afbeelding 23: aansluitplaat 
 

(Zie de installatie-instructies voor meer informatie). 

 

PRINTPLAAT (OPTIONEEL) 
Elektroplaat voor de sturing van de convector met behulp van 
0...10 V DC signalen. 

 
Afbeelding 24 
De printplaat beschikt over drie bedrijfsmodi, die met behulp 
van schakelaars kunnen worden geselecteerd: 
 
Bedrijfsmodus 1 
Sturing van de vloerconvector met drie signalen 0...10 V DC 
voor warmtewisselaar met convectoren met 2 en 4 geleiders: 
• Signaal Y10 -> activeert en stuurt de verwarming 
• Signaal Y20 -> activeert en stuurt de koeling (4 geleiders) 
• Signaal Y50 -> stuurt de snelheid van de ventilator propor-

tioneel 
 
Bedrijfsmodus 2 
Sturing van de vloerconvector met twee signalen 0...10 V DC 
voor warmtewisselaar met convectoren met 2 en 4 geleiders: 
• Signaal Y10 -> activeert en stuurt de verwarming evenals 

ook de ventilator proportioneel  
• Signaal Y20 -> activeert en stuurt de koeling evenals ook 

de ventilator proportioneel (4 geleiders) 
 
Bedrijfsmodus 3 
Sturing van de vloerconvector met twee signalen 0...10 V DC 
voor warmtewisselaar met convectoren met 2 en 4 geleiders: 
• Signaal Y10 -> activeert en stuurt de verwarming evenals 

de ventilator trapsgewijs volgens de instelling van de po-
tentiometer 

• Signaal Y20 -> activeert en stuurt de koeling evenals de 
ventilator trapsgewijs volgens de instelling van de potenti-
ometer (4 geleiders) 

De klep voor de warmtewisselaar (verwarmen/koelen) kan 
hierbij 24 V DC AAN / UIT of proportioneel zijn. 
 
COMPATIBILITEIT PRINTPLAAT - AANDRIJVING 

Stelaandrijvingen Standaard 
(-S0) 

Printplaat (-S1)

AAN/UIT STA 23  X 
STA 73  

Proportioneel SABNM  
SSA 61  

 = mogelijk STA/SABNM = stelaandrijving 
thermisch 
X = niet mogelijk  SSA = stelaandrijving motorisch 
Tabel 6: compatibiliteit tussen printplaat en aandrijving. 
 

C N A - 1 0 H 2 N 1 1 1 5 0 G 1 0 0 P 0 W 1 S 0 E 2 A 1 0 7 M 1 K 0V 5 S 0 0



 CNVA 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Uitvoeringen 

Constructiewijzigingen voorbehouden 
Terugname niet mogelijk Staat: 2015-12-16 | pagina  11 

UITVOERINGEN 

VERBINDINGSSTUK VOOR BANDUITVOERING 
Mogelijke uitvoering met eindstuk aan beide zijden (-E2), zon-
der eindstuk (-E0), alleen rechts (-ER) of alleen links (-EL). 
 
Verbindingsstukken voor banduitvoering. 
Aan de uiteinden zonder eindstukken. 
 

 
Afbeelding 25: verbindingsstuk voor banduitvoering 
 
ISOLATIE 
Thermische en akoestische isolatie uit polyethyleen van 3 mm 
aan de buitenzijde van de behuizing (-A3). Aanbevolen bij de 
inbouw in tussenvloeren. 
 

 
AFMETINGEN VAN DE ROOSTERINZET  
MET EN ZONDER EINDSTUK 

 
Afbeelding 26: totale lengte van het begaanbare rooster met of 
zonder eindstuk 
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VERSTELBARE voetjes 
Afmetingen van de verstelbare voetjes 
• L=70 mm (-07), verstelbare voetjes voor de verstelling van 

de apparaathoogte tot 60 mm. Bevstigingspunt aan de ruim-
tezijde. 

• L=130 mm (-13), verstelbare voetjes voor de verstelling van 
de apparaathoogte tot 120 mm (beperkt tot de afmetingen 
van het apparaat van het type H=106). Bevestigingspunt aan 
de ruimtezijde. 

• Schroefstang DIN913 M8 (S=4 mm) 
 

 
 
Afbeelding 27: afmetingen van de verstelbare voetjes 

MONTAGEBESCHERMAFDEKPLAAT 
Het apparaat wordt standaard met een afdekplaat uit stabiel 
karton geleverd, ter bescherming tegen vervuiling en bescha-
diging tijdens het transport en tot de inbedrijfstelling (-M1). 
 
Optioneel is ook een montagebeschermafdekplaat uit begaan-
bare houten persspaanplaten (-M2) verkrijgbaar. 

 
Afbeelding 28: beschermafdekplaat uit stabiel karton 
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CONDENSPOMP 
Pomp en kleine sensorbehuizing voor de lediging van het door 
het koelregister ontstane condenswater. 

 
Afbeelding 29: condenspomp 
 
 
Technische gegevens 
 

Max. transporthoeve-
elheid 

15 l/u 

Max. opvoerhoogte 2 m 
Maximale druk 10 m 
Elektrisch vermogen 19 W 
Stroomvoorziening 220-240 V 
Alarm NO/NC 5 A 
Oververhittingsbe-
scherming 

70 °C 

Operationele factor 100 % 
Beschermingsklasse IP64 
Afmetingen Pompblok: 85x28x48 mm 

Vlotterblok: 78x38x37 mm 
Tabel 7: technische gegevens condenspomp 
 
 

 
Afbeelding 30: werkgebied van de condenspomp 
 

Schakelschema 

 
 
Afbeelding 31: schakelschema van condenspomp met aansluitplaat (-S0) 
 

 
 
 

Afbeelding 32: schakelschema van condenspomp met printplaat (-S1) 
 
 

Werkgebied 

Waterdoorvoercapaciteit [l/u] 

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

) 

 
              Afvoer 
    Vlotterblok   condenspomp  
Condensbak         
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CNVAZ (TOEBEHOREN) 

SPECIAAL ROOSTER 
Blinddeel zonder binnendelen (alleen behuizing) voor de aan-
passing aan verschillende hoeken, zuilen of andere architecto-
nische elementen. 

 
Afbeelding 33: uitvoering / variant 
 
De blind- en hoekstukken worden aan de hand van 2 lengtes 
en 1 hoek bepaald. 
• Lengte 1: LG blindstuk 0600 –  3000 mm. Hartafstand 1 voor 

hoekstuk=convectorbreedte + 300 mm min. Hartafstand 1 
voor hoekstuk=convectorbreedte + 500 mm max. 

• Lengte 2: bij blindstuk 0000 invoeren. Hartafstand 1 voor 
hoekstuk=convectorbreedte + 300 mm min. Hartafstand 1 
voor hoekstuk=convectorbreedte + 500 mm max. 

• De hoek α voor het hoekstuk moet met 3 cijfers worden aan-
gegeven, bijv. blindstuk 180. Hoekstuk 035 – 325. 

 
 

 
Afbeelding 34: speciaal rooster  
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INBOUW 

De CNVA-reeks is geschikt voor de horizontale montage in 
tussenvloeren. Het register moet altijd aan de gevelzijde wor-
den ingebouwd. Het wordt aanbevolen het register zo dicht 
mogelijk tegen de gevel in te bouwen. 
 
Dankzij de door u verstelbare voetjes kan het apparaat per-
fect worden uitgelijnd. Het apparaat beschikt aan de zijde die 
naar de ruimte is toegekeerd over speciale bevestigingsele-
menten met ontkoppelingsrubber, om een optimale bevesti-
ging op de vloer te garanderen. 
 

 
Afbeelding 35: detail inbouw in dubbele bodem 
 

ONDERHOUD 

De CNVA-reeks is bijzonder onderhoudsvriendelijk. Om 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren kan de warmtew-
isselaar in combinatie met flexibele aansluitingen naar boven 
worden gedraaid en kunnen bijna alle interne onderdelen, in-
clusief die van de ventilator, zonder gereedschap worden ver-
wijderd. 

 

1 warmtewisselaar 2 lamellenrooster 
3 EC-ventilator 4 vloerbedekking 
5 verstelbare voetjes 6 ruw beton 
7 gevel 8 isolatie 
9 estrik 10 contactgeluidisolatie 
 
8* door de installateur te voorzien 
10* Bij de inbouw in de estrikvloer raadt SCHAKO het gebruik van 
extra buitenisolatie (-3) aan 
 

 
 

 
Afbeelding 36: detail inbouw in estrikvloer 
 
 

 
Afbeelding 37: aanzicht gedemonteerde binnendelen CNVA
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TECHNISCHE GEGEVENS 

SNELKEUZE 

 
CNVA-... H2 - VERWARMEN  
 

 
(1) verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN 
EN 16430 
Diagram 2: snelkeuze CNVA-…H2 – verwarmen 
 
 
 
CNVA-…H4 – VERWARMEN 
 

 
(1) verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN 
EN 16430 

Diagram 3: snelkeuze CNVA-…H4 – verwarmen 
 

 

 
 
CNVA-... H2 – KOELEN 
 

 
(2) koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 
16430 

Diagram 4: snelkeuze CNVA-…H2 – koelen 
 
 
 
CNVA-…H4 – KOELEN 
 

 
(2) koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 
16430 

Diagram 5: snelkeuze CNVA-…H4 – koelen 
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CNVA-106…H2 - VERWARMEN - SYSTEEM MET 2 
GELEIDERS 

 
Diagram 6: technische gegevens CNVA-106…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
 
 
 
  NL U/min V Q(1) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

106 

1150 

25 % 22 6,1 0,31 0,19 26 16,2 
50 % 62 17,2 0,78 0,65 66 27,0 
75 % 112 31,1 1,22 1,32 104 36,8 

100 % 181 50,3 1,74 2,72 148 49,4 

2000 

25 % 45 12,5 0,66 0,18 56 19,3 
50 % 129 35,8 1,66 0,61 139 30,9 
75 % 232 64,4 2,62 1,29 226 40,9 

100 % 378 105,0 3,71 2,55 316 52,3 

2750 

25 % 71 19,7 1,08 0,74 92 23,3 
50 % 202 56,1 2,73 2,39 234 35,3 
75 % 363 100,8 4,33 4,68 370 45,2 

100 % 589 163,6 6,22 9,41 532 55,5 
(1) Verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 8: vermogensgegevens – CNVA-106…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
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CNVA-150…H2 - VERWARMEN - SYSTEEM MET 2 
GELEIDERS 

 
Diagram 7: technische gegevens CNVA-150…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(1) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

150 

1150 

25 % 23 6,4 0,40 0,17 34 9,3 
50 % 73 20,3 1,21 0,81 104 24,4 
75 % 143 39,7 2,29 2,29 196 37,0 

100 % 270 75,0 4,09 6,78 350 50,3 

2000 

25 % 49 13,6 0,80 0,19 69 14,9 
50 % 152 42,2 2,44 0,78 209 28,0 
75 % 297 82,5 4,60 2,03 395 39,6 

100 % 563 156,4 8,18 5,62 702 53,6 

2750 

25 % 76 21,1 1,25 0,56 108 21,8 
50 % 237 65,8 3,82 2,48 328 32,1 
75 % 464 128,9 7,21 6,85 620 42,2 

100 % 879 244,2 12,82 19,96 1102 57,0 
(1) Verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 9: vermogensgegevens – CNVA-150…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
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CNVA-150…H2 - KOELEN - SYSTEEM MET 2 
GELEIDERS 

 
Diagram 8: technische gegevens CNVA-150…H2 koelen systeem met 2 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(2) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

150 

1150 

25 % 23 6,4 0,07 0,22 28 9,3 
50 % 73 20,3 0,20 0,84 87 24,4 
75 % 143 39,7 0,38 2,11 165 37,0 

100 % 270 75,0 0,68 5,60 291 50,3 

2000 

25 % 49 13,6 0,14 0,13 60 14,9 
50 % 152 42,2 0,43 0,64 182 28,0 
75 % 297 82,5 0,80 1,87 343 39,6 

100 % 563 156,4 1,41 5,69 606 53,6 

2750 

25 % 76 21,1 0,22 0,57 94 21,8 
50 % 237 65,8 0,67 2,40 287 32,1 
75 % 464 128,9 1,26 6,41 541 42,2 

100 % 879 244,2 2,22 18,12 954 57,0 
(2) Koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 10: vermogensgegevens – CNVA-150…H2 koelen systeem met 2 geleiders 
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CNVA-150…H4 - VERWARMEN - SYSTEEM MET 4 
GELEIDERS 

 
Diagram 9: technische gegevens CNVA-150…H4 verwarmen systeem met 4 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(1) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

150 

1150 

25 % 23 6,4 0,39 0,00 33 9,3 
50 % 73 20,3 1,11 0,00 95 24,4 
75 % 143 39,7 1,90 0,00 163 37,0 

100 % 270 75,0 2,96 0,00 253 50,3 

2000 

25 % 49 13,6 0,81 0,00 70 14,9 
50 % 152 42,2 2,31 0,00 197 28,0 
75 % 297 82,5 3,96 0,00 339 39,6 

100 % 563 156,4 6,17 0,00 527 53,6 

2750 

25 % 76 21,1 1,28 0,07 109 21,8 
50 % 237 65,8 3,64 0,26 311 32,1 
75 % 464 128,9 6,28 0,58 537 42,2 

100 % 879 244,2 9,84 1,49 841 57,0 
(1) Verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 11: vermogensgegevens – CNVA-150…H4 verwarmen systeem met 4 geleiders 
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CNVA-150…H4 - KOELEN - SYSTEEM MET 4 
GELEIDERS 

 
Diagram 10: technische gegevens CNVA-150…H4 koelen systeem met 4 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(2) t=9 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

150 

1150 

25 % 23 6,4 0,07 0,05 28 9,3 
50 % 73 20,3 0,20 0,19 85 24,4 
75 % 143 39,7 0,38 0,42 157 37,0 

100 % 270 75,0 0,65 0,99 272 50,3 

2000 

25 % 49 13,6 0,14 0,05 60 14,9 
50 % 152 42,2 0,42 0,24 179 28,0 
75 % 297 82,5 0,77 0,67 333 39,6 

100 % 563 156,4 1,33 1,96 576 53,6 

2750 

25 % 76 21,1 0,22 0,28 93 21,8 
50 % 237 65,8 0,66 1,02 283 32,1 
75 % 464 128,9 1,22 2,45 528 42,2 

100 % 879 244,2 2,13 6,21 913 57,0 
(2) Koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 12: vermogensgegevens – CNVA-150…H4 koelen systeem met 4 geleiders 
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CNVA-190…H2 - VERWARMEN - SYSTEEM MET 2 
GELEIDERS 

 
Diagram 11: technische gegevens CNVA-190…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(1) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

190 

1150 

25 % 30 8,3 0,50 0,37 43 23,2 
50 % 131 36,4 2,10 3,03 180 37,5 
75 % 241 66,9 3,73 8,39 319 48,5 

100 % 376 104,4 5,57 18,57 476 57,9 

2000 

25 % 63 17,5 1,04 0,40 90 26,3 
50 % 274 76,1 4,37 3,04 378 40,5 
75 % 501 139,2 7,73 8,19 668 51,5 

100 % 783 217,5 11,51 17,82 995 60,9 

2750 

25 % 98 27,2 1,62 1,22 139 29,5 
50 % 427 118,6 6,83 9,61 589 43,6 
75 % 783 217,5 12,10 26,14 1043 54,5 

100 % 1221 339,2 17,99 57,19 1555 63,9 
(1) Verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 13: vermogensgegevens – CNVA-190…H2 verwarmen systeem met 2 geleiders 
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CNVA-190…H2 - KOELEN - SYSTEEM MET 2 
GELEIDERS 

 
Diagram 12: technische gegevens CNVA-190…H2 koelen systeem met 2 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(2) t=9 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

190 

1150 

25 % 30 8,3 0,09 0,40 36 23,2 
50 % 131 36,4 0,37 2,99 152 37,5 
75 % 241 66,9 0,65 8,01 263 48,5 

100 % 376 104,4 0,96 17,37 379 57,9 

2000 

25 % 63 17,5 0,18 0,38 77 26,3 
50 % 274 76,1 0,77 2,81 329 40,5 
75 % 501 139,2 1,35 7,46 579 51,5 

100 % 783 217,5 2,00 16,06 855 60,9 

2750 

25 % 98 27,2 0,28 1,13 122 29,5 
50 % 427 118,6 1,20 9,00 517 43,6 
75 % 783 217,5 2,12 24,59 912 54,5 

100 % 1221 339,2 3,14 53,97 1354 63,9 
(2) Koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 14: vermogensgegevens – CNVA-190…H2 koelen systeem met 2 geleiders 
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CNVA-190…H4 - VERWARMEN - SYSTEEM MET 4 
GELEIDERS 

 
Diagram 13: technische gegevens CNVA- H4 190 verwarmen systeem met 4 gemeoders 
 
 
 

  NL U/min V Q(1) t=50 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

190 

1150 

25 % 30 8,3 0,49 0,00 42 23,2 
50 % 131 36,4 1,91 0,00 163 37,5 
75 % 241 66,9 3,13 0,00 270 48,5 

100 % 376 104,4 4,34 0,00 369 57,9 

2000 

25 % 63 17,5 1,03 0,00 88 26,3 
50 % 274 76,1 4,06 0,02 346 40,5 
75 % 501 139,2 6,70 0,61 573 51,5 

100 % 783 217,5 9,30 2,07 780 60,9 

2750 

25 % 98 27,2 1,62 0,16 138 29,5 
50 % 427 118,6 6,40 0,90 548 43,6 
75 % 783 217,5 10,64 2,02 913 54,5 

100 % 1221 339,2 14,75 3,88 1250 63,9 
(1) Verwarmen: lucht (20 °C/50 %), water (75 °C/65 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 15: vermogensgegevens – CNVA-190…H4 verwarmen systeem met 4 geleiders 
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CNVA-190…H4 - KOELEN - SYSTEEM MET 4 
GELEIDERS 

 
Diagram 14: technische gegevens CNVA-190…H4 koelen systeem met 4 geleiders 
 
 
 

  NL U/min V Q(2) t=9 K PaW VW LWA 
  (mm) % (m³/u) [l/s] (kW) (kPa) [l/u] [dB(A)] 

190 

1150 

25 % 30 8,3 0,09 0,00 37 23,2 
50 % 131 36,4 0,35 0,12 151 37,5 
75 % 241 66,9 0,60 0,51 261 48,5 

100 % 376 104,4 0,88 1,36 376 57,9 

2000 

25 % 63 17,5 0,18 0,07 77 26,3 
50 % 274 76,1 0,74 0,53 321 40,5 
75 % 501 139,2 1,28 1,41 553 51,5 

100 % 783 217,5 1,85 3,06 796 60,9 

2750 

25 % 98 27,2 0,29 0,31 122 29,5 
50 % 427 118,6 1,17 1,98 504 43,6 
75 % 783 217,5 2,03 4,94 874 54,5 

100 % 1221 339,2 2,96 10,20 1265 63,9 
(2) Koelen: lucht (26 °C/50 %), water (16 °C/18 °C) volgens DIN EN 16430 

Tabel 16: vermogensgegevens – CNVA-190…H4 koelen systeem met 4 geleiders 
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LEGENDE 

NL (mm) = nominale lengte 
LG (mm) = totale lengte 
B (mm) = breedte 
H (mm) = hoogte 
V (m³/u) [l/s] = luchtvolume 
Q (kW) = totaal thermisch vermogen 
VW [l/u] = waterdebiet 
PaW (kPa) = drukverlies aan de waterzijde 
U/min (%) = toerental van de ventilator 
LWA (dB(A)) = geluidsvermogenniveau in functie 

van A 
t (°C) = temperatuurverschil tussen ruimte-

lucht en de gemiddelde watervoor-
looptemperatuur van het register 

DN (mm) = diameter, nominale doorlaat 
KVS (m³/u) = doorstroom-nominale waarde van 

koud water door de volledig geo-
pende klep (H100) bij een drukver-
schil van 100 kPa (1 bar) 

pS (kPa) = maximaal toegestaan drukverschil 
voor de klep 

pmax (kPa) = maximaal toegestaan drukverschil 
voor de stelaandrijving van de klep 
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BESTELSLEUTEL CNVA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Type 
 

Hoogte Uitvoering 
/ variant 

Nominale 
lengte (NL) 

Behuizings-
positie 

Lengte  
totaal (LG) 

Roosterin-
zet / frame 

Roosterin-
zet begaan-
baar 

Diameter 
aftakkingen 

Voorbeeld         
CNVA -150 -H2 -N1 -S -1150 -G1 -00 -P0 

 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Primaire 
luchtaftak-
kingen 

Aansluitpo-
sitie 

Water- 
aansluiting 

Sturing Eindstuk Buiten-
coating 

Stelvoetjes Montage-
bescher-
ming 

Con-
denspomp 

Voorbeeld         
-0 -W1 -0 -S0 -E2 -A1 -07 -M1 -K0 

 
TIP 
Bij ontbrekende informatie in de bestelling wordt de STANDAARD-uitvoering bevestigd en geleverd. 
*   =  zonder informatie is een afhandeling niet mogelijk. 
**  =  bij ontbrekende informatie in de bestelling wordt de klepvariant VVP469.10-1.0 bevestigd en geleverd 
 
VOORBEELD 
CNVA - 150 - H2 - N1 - S - 1150 - G1 - 00 - P0 - 0 - W1 - 0 - S0 - E2 - A1 - 07 - M1 - K0 
 

In het kort 
Actieve vloerconvector CNVA | hoogte 150 mm  | uitvoering met 2 geleiders | nominale lengte 1150 mm  | behuizingspositie 
standaard | lengte totaal 1150 mm |  frame aluminium natuurlijke tint | zonder roosterinzet | zonder primaire luchtaftakkingen | 
aansluiting aan de voorzijde links | zonder wateraansluiting | met elektrische aansluitdoos IP65, contactstrip, intern voorbedraad | 
met 2 eindstukken | behuizing binnen en buiten gelakt met RAL 9005 | stelvoetjes met 70 mm verstelhoogte | kartonnen inleg, niet 
begaanbaar|  zonder condenspomp 
 
BESTELINFORMATIE 
 

01 - type 
CNVA = actieve vloerconvector 
 

02 – hoogte * 
106 = H=106 mm, B=270 mm, alleen verwarming (H2) 
150 = H=150 mm, B=350 mm 
190 = H=190 mm, B=350 mm 
 

03 – uitvoering / variant 
H2 = register met 2 geleiders - koelen of verwarmen - 

STANDAARD 
H4 = register met 4 geleiders - slechts H=150/190 mm - koelen 

+ verwarmen 
 

04 - nominale lengte N1 
N1 = 1150 mm - STANDAARD 
N2 = 2000 mm 
N3 = 2750 mm 
 

05 - behuizingspositie 
S = STANDAARD, LG = NL 
M = warmtewisselaar / register midden, LG > NL 
L = warmtewisselaar / register links, LG > NL 
R = warmtewisselaar / register rechts, LG > NL 
 

06 - lengte totaal (LG) * 
1150 = 1150 mm 
--- De totale lengte moet met 4 cijfers worden ingevoerd 
--- Kleinste lengte = nominale lengte NL 
--- grootste lengte = 3000 mm 

 

 
07 – roosterinzet / frame 
G1 = aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 - 

STANDAARD 
G2 = aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
G3 = aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
 

08 - begaanbare roosterinzet 
00 = zonder rooster - STANDAARD 
L1 = lineair rooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd 

E6/EV1 
L2 = lineair roorster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
L3 = lineair rooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
R1 = rolrooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 
R2 = rolrooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
R3 = rolrooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
 

09 - Diameter aftakkingen - met/zonder rubberen lippen-
dichting  
P0 = zonder primaire luchtaftakkingen - STANDAARD 
P1 = rechthoekige aftakkingen, alleen type H=106 mm 
P2 = aftakkingen DN 78, zonder GLD, H=150 of H=190 mm 
P3 = aftakkingen DN 98, zonder GLD, alleen H=190 mm 
P4 = aftakkingen DN 123, zonder GLD, alleen H=190 mm 
P5 = aftakkingen DN 78, met GLD, alleen H=150 en H=190 mm 
P6 = aftakkingen DN 98, met GLD, alleen H=190 mm 
P7 = aftakkingen DN 123, met GLD, alleen H=190 mm 
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10 – primaire luchtaftakkingen / positie 
0 = zonder primaire luchtaftakkingen - STANDAARD 
1 = met primaire luchtaftakkingen, zijdelings links 
2 = met primaire luchtaftakkingen, zijdelings rechts 
3 = met primaire luchtaftakkingen, ruimtezijde links 
4 = met primaire luchtaftakkingen, ruimtezijde rechts 
 
11 - aansluitpositie 
W1 = zijdelings links - voorzijde - STANDAARD 
W2 = zijdelings rechts - voorzijde 
W3 = voorzijde links - ruimtezijde 
W4 = voorzijde rechts - ruimtezijde 
 
12 - wateraansluiting 
0 = zonder wateraansluiting - STANDAARD 
1 = klepgarnituur 2 geleiders los geleverd,  
2 = klepgarnituur 4 geleiders los geleverd 
3 = met wateraansluiting, flexibel 
4 = met doorgangsafsluiter **, afsluitklep zonder 

stelaandrijving, NL+100 mm 
5 = met doorgangsafsluiter **, afsluitklep en stelaandrijving 

thermisch 24 V 2P, NL+100 mm 
6 = met doorgangsafsluiter **, afsluitklep en stelaandrijving 

constant 24 V, NL+100 mm 
7 = met doorgangsafsluiter **, afsluitklep en stelaandrijving 

constant 24 V (motorisch), NL+100 mm 
 
13 - Sturing 
S0 = elektrische aansluitkast IP65, met contactstrip, intern 

voorbedraad - STANDAARD 
S1 = elektrische aansluitkast IP65, met printplaat, intern voor-

bedraad 
 
14 - eindstuk 
E0 = banduitvoering, middendeel zonder eindstuk 
ER = banduitvoering met eindstuk rechts 
EL = banduitvoering met eindstuk links 
E2 = individuele positie met 2 eindstukken - STANDAARD 
 
15 - buitencoating 
A1 = behuizing binnen en buiten gelakt - RAL 9005 - 

STANDAARD 
A2 = behuizing buiten gelakt - speciale kleur - als corrosiebe-

scherming met polyesterpoeder (op aanvraag) 
A3 = met contactgeluidisolatie 3 mm, volledig geplakt 
 
16- stelvoetjes 
07 = stelvoetjes 70 mm - STANDAARD 
13 = stelvoetjes 130 mm 
 
17 - montagebeschermafdekplaat 
M0 = zonder montagebeschermafdekplaat 
M1 = met kartonnen inleg, niet begaanbaar - STANDAARD 
M2 = met begaanbare houten inleg 
 
18 – condenspomp 
K0 = zonder condenspomp - STANDAARD 
K1 = met condenspomp, los geleverd, alleen H=150 mm en 

H=190 mm 
K2 = met ingebouwde condenspomp, alleen in combinatie met 

grondkanaal NL+200 mm, alleen hoogte = 150 mm of 
hoogte 190 mm 
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BESTELSLEUTEL CNVAZ 
 

01 02 03 04 05 06 07 
Type 
 

Hoogte Uitvoering 
/ variant 

Hoekaanduiding 
voor eindstuk / 
blindelement 

Lengte 1 Lengte 2 Roosterinzet / frame 

Voorbeeld       
CNVAZ -150 -H0 -180 -0600 -0000 -G1 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Roosterinzet 
begaanbaar 

Diameter 
aftakkingen 

Primaire 
luchtaftakkingen 

Eindstuk Buitencoating Stelvoetjes Montagebeschermafdekplaat Uitsnijdingen Geluidsscherm

Voorbeeld                 

00 -P0 -0 -E0 -A1 -07 -M1 -A0 -S0 

 
 
TIP 
Bij ontbrekende informatie in de bestelling wordt de STANDAARD-uitvoering bevestigd en geleverd. 
*   =  zonder informatie is een afhandeling niet mogelijk. 
 
VOORBEELD 
CNVAZ - 150 - H0 - 180 - 0600 - 0000 - G1 - 00 - P0 - 0 - E0 - A1 - 07 - M1 - A0 - S0 
 
In duidelijke bewoordingen  
Toebehoren voor actieve vloerconvector | hoogte 150 mm | blindstuk zonder warmtewisselaar | 180 graden=blindstuk | lengte 
1=600 mm zonder hoek | frame aluminium natuurlijke tint geëloxeerd | zonder rooster | zonder primaire luchtaftakkingen | zonder 
eindstukken | behuizing binnen en buiten gelakt met RAL9005 | stelvoetjes met 70 mm verstelhoogte | met kartonnen inleg, niet 
begaanbaar 
 
BESTELINFORMATIE CNVAZ 
 

01 - type 
CNVAZ = toebehoren voor actieve vloerconvector CNVA 
 

02 - hoogte * 
106 = H=106 mm, B=270 mm, alleen verwarming (-H2) 
150 = H=150 mm, B=350 mm 
190 = H=190 mm, B=350 mm 
 

03 - uitvoering * 
H0 = blindstuk zonder warmtewisselaar 
H5 = hoekstuk zonder warmtewisselaar 
 

04 - hoekaanduiding voor hoekstuk / blindelement * 
De hoekaanduiding moet met 3 cijfers worden ingevoerd 
180 = blindstuk 
090 = eindstuk 035 - 325 
 

05 - lengte 1 * 
0600 = in mm 
--- De totale lengte moet met 4 cijfers worden ingevoerd 
--- lengte blindstuk = 0600 mm tot 3000 mm 
--- hartafstand 1 f. hoekstuk=convectorbreedte +300 mm min 
--- hartafstand 1 f. hoekstuk=convectorbreedte +500 mm max 
 

06 - lengte 2 * 
0000 = in mm 
--- De totale lengte moet met 4 cijfers worden ingevoerd 
--- bij blindstuk 0000 invoeren 
--- hartafstand 2 f. hoekstuk=convectorbreedte +300 mm min 
--- hartafstand 2 f. hoekstuk=convectorbreedte +500 mm max 
 

 
 
07 - kleur roosterinzet / frame 
G1 = aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 - 

STANDAARD 
G2 = aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
G3 = aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
 

08 - begaanbare roosterinzet 
00 = zonder rooster - STANDAARD 
L1 = lineair rooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd 

E6/EV1 
L2 = lineair roorster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
L3 = lineair rooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
R1 = rolrooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 
R2 = rolrooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 
R3 = rolrooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 
 

09 - diameter aftakkingen - met/zonder rubberen lippen-
dichting  
P0 = zonder primaire luchtaftakkingen - STANDAARD 
P1 = rechthoekige aftakkingen, alleen type H=106 mm 
P2 = aftakkingen DN 78, zonder GLD, H=150 of H=190 mm 
P3 = aftakkingen DN 98, zonder GLD, alleen H=190 mm 
P4 = aftakkingen DN 123, zonder GLD, alleen H=190 mm 
P5 = aftakkingen DN 78, met GLD, alleen H=150 en H=190 mm 
P6 = aftakkingen DN 98, met GLD, alleen H=190 mm 
P7 = aftakkingen DN 123, met GLD, alleen H=190 mm 
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10 - primaire luchtaftakkingen / positie 
0 = zonder primaire luchtaftakkingen - STANDAARD 
1 = met primaire luchtaftakkingen, zijdelings links 
2 = met primaire luchtaftakkingen, zijdelings rechts 
3 = met primaire luchtaftakkingen, ruimtezijde links 
4 = met primaire luchtaftakkingen, ruimtezijde rechts 
5 = met primaire luchtaftakkingen in het midden (blindstuk) 
6 = met twee primaire luchtaftakkingen in het midden (blind-

stuk) 
 
11 - eindstuk 
E0 = banduitvoering, middendeel zonder eindstuk - 

STANDAARD 
ER = banduitvoering met eindstuk rechts 
EL = banduitvoering met eindstuk links 
E2 = individuele positie met 2 eindstukken 
 
12 - buitencoating 
A1 = behuizing binnen en buiten gelakt - RAL9005 - 

STANDAARD 
A2 = behuizing buiten gelakt - speciale kleur - als corrosiebe-

scherming met polyesterpoeder (op aanvraag) 
A3 = met contactgeluidisolatie 3 mm, volledig geplakt 
 
13 - stelvoetjes 
07 = stelvoetjes 70 mm - STANDAARD 
13 = stelvoetjes 130 mm 
 
14 - montagebeschermafdekplaat 
M0 = zonder montagebeschermafdekplaat 
M1 = met kartonnen inleg, niet begaanbaar - STANDAARD 
M2 = met begaanbare houten inleg 
 
15 – uitsnijdingen / schuine sneden 
A0 = zonder uitsnijdingen in het blindelement - STANDAARD 
A1 = met uitsnijdingen hoekig in blindelement (lineair rooster) 
A2 = met uitsnijdingen hoekig in blindelement (rolrooster) 
A3 = met uitsnijdingen rond in blindelement (lineair rooster) 
A4 = met uitsnijdingen rond in blindelement (rolrooster) 
A5 = met schuine snede aan blindelement (lineair rooster)  
A6 = met schuine snede aan blindelement (rolrooster)  
 
16 - geluidsscherm 
S0 = zonder geluidsscherm in het blindelement - STANDAARD 
S1 = geluidsscherm met afdekplaat in het midden, 2 schotpla-

ten uit verzinkt plaatstaal, zwart gecoat evenals een afdek-
plaat in het midden uit 2 mm aluminium plaat, natuurlijke 
tint geëloxeerd, vanbinnen met 10 mm beplakt. Schotpla-
ten in de fabriek in het kanaal gemonteerd, opvullen van 
de tussenruimte met behulp van isolatiemateriaal dat door 
de installateur moet worden bijgeplaatst.  
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AANBESTEDINGSTEKST 

Begaanbare vloerconvector met hoog vermogen CNVA voor ge-
dwongen convectie. Bestaand uit een behuizing van verzinkt plaat-
staal met frame en roosterinzet uit strenggeperst aluminium, stan-
daard geëloxeerd E6EV1. Alle binnendelen gelakt RAL 9005, zwart. 
 
Warmtewisselaar met 2 geleiders (standaard); warmtewisselaar 
met 4 geleiders (optioneel), voor koelen en verwarmen, met 
frame uit verzinkt plaatstaal, koperen buizen en aluminium ribben, 
geschikt voor waterkwaliteit volgens VDI2035. De ventilator wordt 
door een efficiënte en elektronisch gecommuteerde EC-motor 
(24 V DC) aangedreven, die traploos van 0-100 % (0-10 V DC) kan 
worden geregeld. 
 
De vloerconvector SCHAKO CNVA 150/190 is standaard met een 
condensbak uit een zwarte gelakte plaat van roestvrij staal uitge-
rust. Voor de optimalisering van het onderhoud kan de ventilator 
zonder gereedschap worden verwijderd en kan de warmtewissel-
aar ca. 45° naar boven worden gedraaid. 
 
De van binnenuit af te stellen voetjes kunnen ook in de inbouwto-
estand vanaf de ruimtezijde worden versteld en beschikken aan 
de ruimtezijde over ontkoppelde bevestigingspunten voor de een-
voudige bevestiging van de convector op de vloer. 
 
Standaard zijn alle appraten bij het transport uitgerust met een 
stabiele kartonnen inleg, als bescherming tegen beschadiging en 
vervuiling. De begaanbare roosterinzet is naar keuze als lineair 
rooster of rolrooster verkrijgbaar. 
Product: SCHAKO type CNVA. 
 
Uitvoeringsvarianten 
 

Hoogte / model H=bij standaard roosterhoogte zonder stel-
voetjes 
--- H=106 mm B=270 mm (-106), alleen verwarming / 2 geleiders 
--- H=150 mm B=350 mm (-150) 
--- H=190 mm B=350 mm (-190) 
 

Uitvoering / variant 
--- register met 2 geleiders (-H2), koeling of verwarming 
--- register met 4 geleiders (-H4), voor uitvoerinngen H=150 en 

H=190, koeling en verwarming, met condensbak 
 

Nominale lengte (NL) 
--- nominale lengte 1150 mm (-N1) 
--- nominale lengte 2000 mm (-N2) 
--- nominale lengte 2750 mm (-N3) 
 

Behuizingspositie 
--- warmtewisselaar / register standaard (-S), LG = NL 
--- warmtewisselaar / Register midden (-M), LG>NL 
--- warmtewisselaar / register links (-L), LG>NL 
--- warmtewisselaar / register rechts (-R), LG>NL 
 
Lengte totaal (LG) (*) 
De totale lengte moet altijd met 4 cijfers worden ingevoerd 
--- kleinste lengte > nominale lengte 
--- grootste lengte = 3000 mm 
 

Roosterinzet / frame 
--- roosterinzet aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 (-G1) 
--- roosterinzet aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-G2) 
--- roosterinzet aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-G3) 
 
Begaanbare roosterinzet 
--- zonder roosterinzet (-00) 

--- lineair rooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1(-
L1) 

--- lineair rooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-L2) 
--- lineair rooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-L3) 
--- rolrooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 (-R1) 
--- rolrooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-R2) 
--- rolrooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-R3) 
 

Diameter aftakkingen / met of zonder rubberen lippen-
dichting 
--- zonder primaire luchtaftakkingen (-P0) 
--- rechthoekige aftakkingen alleen type H=106 (-P1) 
--- DN 78 zonder rubberenlippendichting, alleen hoogte 150 en 

hoogte 190 (-P2) 
--- DN 98 zonder rubberen lippendichting, alleen hoogte 190 (-P3) 
--- DN 123 zonder rubberen lippendichting, alleen hoogte 190 (-

P4) 
--- DN 78 met rubberen lippendichting, alleen hoogte 150/190 (-

P5) 
--- DN 98 met rubberen lippendichting, alleen hoogte 190 (-P6) 
--- DN 123 met rubberen lippendichting, alleen hoogte 190 (-P7) 
 

Primaire luchtaftakkingen / positie 
--- zonder primaire luchtaftakkingen (-0) 
--- primaire luchtaftakkingen zijdelings links (-1) 
--- primaire luchtaftakkingen zijdelings rechts (-2) 
--- primaire luchtaftakkingen voorzijde links (ruimtezijde) (-3) 
--- Primaire luchtaftakkingen voorzijde rechts (ruimtezijde) (-4) 
 

Aansluitpositie van de wateraansluitingen 
--- aansluitpositie zijdelings links (voorzijde) (-W1) 
--- aansluitpositie zijdelings rechts (voorzijde) (-W2) 
--- aansluitpositie voorzijde links (ruimtezijde) (-W3) 
--- aansluitpositie voorzijde rechts (ruimtezijde) (-W4) 
 

Wateraansluitingen / hydraulische aansluiting 
--- Zonder in de fabriek vooraf gemonteerde wateraansluitingen 

(-0) 
--- klepgarnituur 2 geleiders los geleverd, bestaand uit 1door-

gangsafsluiter, 1 retourschroef met geïntegreerde voorinstel-
ling van de kv-waarden (-1) 

--- klepgarnituur 2 geleiders los geleverd, bestaand uit 1door-
gangsafsluiter, 1 retourschroef met geïntegreerde voorinstel-
ling van de kv-waarden (-2) 

--- met in de fabriek vooraf gemonteerde wateraansluitingen 
      (flex) (-3) 
--- met gemonteerde doorgangsafsluiter (**), afsluitklep zonder 

stelaandrijving NL+100 mm (-4) 
--- met gemonteerde doorgangsafsluiter (**), afsluitklep en 

stelaandrijving thermisch 24 V 2 P NL+100 mm (-5) 
--- met gemonteerde doorgangsafsluiter (**), afsluitklep en 

stelaandrijving constant 24 V (motorisch) NL+100 mm (-6) 
--- met gemonteerde doorgangsafsluiter (**), afsluitklep en 

stelaandrijving constant 24 V (motorisch) NL+100 mm (-7) 
 
Sturing 
--- Elektrobox IP65 met standaard elektrische aansluitplaat en ve-

erklemmen (-S0) 
--- Elektrobox IP65 met elektrische printplaat en veerklemmen (-

S1) 
 
Eindstuk 
--- banduitvoering middendeel zonder eindstuk (-E0) 
--- banduitvoering met eindstuk rechts (-ER) 
--- banduitvoering met eindstuk links (-EL) 
--- individuele positie met 2 eindstukken (-E2) 
Buitencoating 
--- behuizing binnen en buiten gelakt RAL 9005 (-A1) 
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--- behuizing buitenkant lak. Roestbescherming met polyester-
poeder (-A2) 

--- behuizing buiten met contactgeluidisolatie 3 mm (-A3) 
 

Verstelbare voetjes 
--- verstelbare hoogte 70 mm (-07) 
--- verstelbare hoogte 130 mm (-13) (beperkt tot de afmetin-

gen van het apparaat in het type H=106) 
 

Montagebeschermafdekplaat 
--- zonder montagebeschermafdekplaat (-M0) 
--- met kartonnen inleg 7 mm golfkarton (-M1) 
--- met begaanbare houten inleg (-M2)  
 

Condenspomp 
--- zonder condenspomp (-K0) 
--- met condenspomp los geleverd (-K1), type H=150 en H=190 
--- met ingebouwde condenspomp, alleen in combinatie met 

verlenging van het bodemkanaal NL+200 mm, alleen 
hoogte 150 en hoogte 190 mm (-K2) 

 

CNVAZ-toebehoren voor CNVA (tegen meerprijs) 
 

Hoogte / model (*) 
--- H=106 mm; B=270 mm  (-106) 
--- H=150 mm; B=350 mm  (-150) 
--- H=190 mm; B=350 mm  (-190) 
 

Uitvoering / variant (*) 
--- blindstuk zonder warmtewisselaar (-H0). 
--- hoekstuk zonder warmtewisselaar (-H5) 
 

hoekaanduiding voor hoekstuk / blindelement (3 cijfers) (*) 
--- blindstuk 180 
--- hoekstuk 035 tot 325 
 

Lengte 1 (4 cijfers) (*) 
--- LG blindstuk 0600 – 3000 mm 
--- hartafstand 1 f.hoekstuk=convectorbreedte +300 mm min 
--- hartafstand 1 f.hoekstuk=convectorbreedte +500 mm max. 
 

Lengte 2 (4 cijfers) (*) 
--- bij blindstuk 0000 invoeren 
--- hartafstand 1 f.hoekstuk=convectorbreedte +300 mm min 
--- hartafstand 1 f.hoekstuk=convectorbreedte +500 mm max. 
 

Roosterinzet / frame 
--- roosterinzet aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 (-

G1) 
--- roosterinzet aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-G2) 
--- roosterinzet aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-G3) 
 

Begaanbare roosterinzet 
--- zonder roosterinzet (-L0) 
--- lineair rooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd 

E6/EV1(-L1) 
--- lineair rooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-L2) 
--- lineair rooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-L3) 
--- rolrooster aluminium natuurlijke tint geëloxeerd E6/EV1 (-

R1) 
--- rolrooster aluminium zwart geëloxeerd E6/EV6 (-R2) 
--- rolrooster aluminium brons geëloxeerd E6/C33 (-R3) 
 

Diameter aftakkingen / met of zonder rubberen lippen-
dichting 
--- zonder primaire luchtaftakkingen (-P0) 
--- rechthoekige aftakkingen, alleen type H=106 (-P1) 

--- aftakkingen DN 78 zonder rubberen lippendichting, alleen 
hoogte 150 en hoogte 190 (-P2) 

--- aftakkingen DN 98 zonder rubberen lippendichting, alleen 
hoogte 190 (-P3) 

--- aftakkingen DN 123 zonder rubberen lippendichting, alleen 
hoogte 190 (-P4) 

--- aftakkingen DN 78 met ruberen lippendichting, alleen 
hoogte 150 en hoogte 190 (-P5) 

--- Aftakkingen DN 98 met rubberen lippendichting, hoogte 
190 (-P6) 

--- Aftakkingen DN 123 met rubberen lippendichting, hoogte 
190 (-P7) 

 
Primaire luchtaftakkingen / positie 
--- zonder primaire luchtaftakkingen (-0) 
--- primaire luchtaftakkingen zijdelings links (-1) 
--- primaire luchtaftakkingen zijdelings rechts (-2) 
--- primaire luchtaftakkingen voorzijde links (ruimtezijde) (-3) 
--- Primaire luchtaftakkingen voorzijde rechts (ruimtezijde) (-4) 
--- primaire luchtaftakkingen in het midden blindstuk (-5) 
--- met twee primaire luchtaftakkingen blindstuk (-6) 
 
Eindstuk 
--- banduitvoering middendeel zonder eindstuk (-E0) 
--- individuele positie met 2 eindstukken (-E2) 
--- banduitvoering met eindstuk rechts (-ER) 
--- banduitvoering met eindstuk links (-EL) 
 
Buitencoating 
--- behuizing binnen en buiten gelakt RAL 9005 (-A1) 
--- behuizing buiten gelakt als corrosiebescherming polyester-

poeder (-A2) 
--- behuizing buiten met contactgeluidisolatie 3 mm (-A3) 
 
Verstelbare voetjes 
--- verstelbare hoogte 70 mm (-07) 
--- verstelbare hoogte 130 mm (-13) (beperkt tot de afmetin-

gen van het apparaat in het type H=106) 
 
Montagebeschermafdekplaat 
--- zonder montagebeschermafdekplaat (-M0) 
--- met kartonnen inleg 7 mm golfkarton (-M1) 
--- met begaanbare houten inleg (-M2) 
 
Uitsnijdingen / schuine snede 
--- zonder uitsnijdingen in het blindelement (-A0) 
--- met uitsnijdingen hoekig in blindelement (lineair rooster) (- 
     A1) 
--- met uitsnijdingen hoekig in blindelement (rolrooster) (-A2) 
--- met uitsnijdingen rond in blindelement (lineair rooster) (- 
     A3) 
--- met uitsnijdingen rond in blindelement (rolrooster) (-A4) 
--- met schuine snede aan blindelement (lineair rooster) (-A5) 
--- met schuine snede aan blindelement (rolrooster) (-A6) 
 
Geluidsscherm 
--- zonder geluidsscherm in blindelement (-S0) 
--- geluidsscherm met afdekplaat in het midden, 2 schotplaten 

uit verzinkt plaatstaal, zwart gecoat evenals een afdekplaat 
in het midden uit 2 mm aluminium plaat, natuurlijke tint 
geëloxeerd. Schotplaten in de fabriek in het kanaal gemon-
teerd, opvullen van de tussenruimte met behulp van isola-
tiemateriaal dat door de installateur moet worden bijge-
plaatst (-S1). 


