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FUNCTIE EN GEBRUIK 
COMBIDSC is een gecombineerde spleetdoorlaat voor 
luchttoevoer en luchtafvoer in een gezamenlijke behuizing. 
 
De spleetdoorlaat bestaat uit luchttoevoerspleten voor de 
inbrenging van de lucht in de ruimte en luchtafvoerspleten 
voor de afzuiging van de lucht. De luchtinbrenging gebeurt 
hoog inductief door verstelbaar geplaatste lamellen en is 
geschikt voor VVS-installaties met variabale luchtvolumes. 
 
De basis van deze spleetdoorlaat is de SCHAKO spleetdoorlaat 
van het type DSC. De doorlaat is geschikt voor koeling tot Δ-10K. 
 
De combinatiespleetdoorlaat type COMBIDSC is geschikt voor 
gebruik in ruimten van 2,6 tot 4 m hoog. De via de onderkant 
verstelbare luchtrichtlamellen maken een veelzijdig gebruik 
mogelijk. 
 
Zo kan de luchtafvoerrichting van verticaal voor verwarming 
tot horizontaal voor koeling worden versteld. Bij de koeling 
kan slechts een eenzijdige luchtstroomgeleiding worden 
ingesteld. Er wordt een maximale inductie bereikt en de 
snelheid en het temperatuurverschil van de 
luchttoevoerstroom verminderen snel. 
 
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 op de werf is steeds mogelijk, 
ook bij een ingebouwde doorlaat. 
 
Indien bij de bestelling een bepaalde luchtstroomgeleiding 
wordt gevraagd, dan wordt deze in de fabriek ingesteld. 
Zonder bestelinformatie wordt de lamellenstand S (eenzijdig 
uitblazend) ingesteld. De grote vrije stromingsdoorsnede laat, 
vergelijkbaar met andere spleetroosters, een hoog 
luchtdebiet toe. 
 
Bij de uitvoering voor luchtafvoer wordt in plaats van de 
luchtrichtlamellen een zwarte geperforeerde plaat 
ingebouwd, die via de onderkant gemakkelijk kan worden 
gereinigd door de spleten. 
De aansluiting op het kanaalsysteem gebeurt via de 
aansluitkast. Tegen meerprijs kan in de aansluitaftakking een 
klep worden aangebracht voor de regeling van de 
luchthoeveelheid. De aansluitkast kan ook aan de buitenkant 
worden geïsoleerd. Omwille van de stabiele 
luchtstroomgeleiding is gebruik in VVS-installaties van 100 % - 
40 % mogelijk. 
 
Onopvallend en betrouwbaar 
Combinatiespleetdoorlaat voor luchttoevoer en luchtafvoer, 
stabiele horizontale straalgeleiding en goede 
ruimtedoorspoeling. Met verdekte schroefbevestiging. 
 
 
 
 
 
 
 

UITVOERINGEN 
COMBIDSC-2-… met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
COMBIDSC-4-… met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
COMBIDSC-…-ZA luchttoevoer (met lamellen) / luchtafvoer 

(zonder lamellen, met geperforeerde plaat) 
COMBIDSC-…-R0 met frameprofiel STANDARD 
 (frame met R0-standaardprofiel) 
COMBIDSC-…-S0 met smal frameprofiel  
 (frame met S0-profiel) 
COMBIDSC-…-P0 met speciaal frameprofiel 
 (frame met P0-profiel) 
COMBIDSC-...-V lamellen verticaal uitblazend 
COMBIDSC-…-S lamellen eenzijdig horizontaal uitblazend 

(standaard) 
COMBIDSC-…-N enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm) 
COMBIDSC-…-B banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
COMBIDSC-…-ASK met aansluitkast (standaard) (zonder blindstuk) 
COMBIDSC-…-BS… met blindstuk (alleen zonder aansluitkast) 
 
Afhankelijk van de werking is de combinatiespleetdoorlaat 
COMBIDSC alleen verkrijgbaar met aansluitkast of met 
blindstuk. 
 
VERMOGENSGEGEVENS 
 
COMBIDSC-2-ZA-…-ASK-26-2-…-S1/S2 (met 2 spleten)  
Aansluitkast met aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar (-S1) 
Aansluitkast met aftakkingen aan de zijkant (-S2) 
Waarden voor lengte L = 1000 mm 

V LWA [dB(A)] ∆p [Pa] 

(m³/h) [l/s] Luchtto
evoer 

Luchta
fvoer Som Luchtto

evoer 
Luchtafv

oer 
77 21 25 <15 26 18 7 
95 26 30 20 30 28 10 

117 33 35 27 36 42 15 
140 39 40 33 41 60 22 
175 49 45 40 46 94 34 
 
COMBIDSC-4-ZA-…-ASK-26-2-…-S1/S2 (met 4 spleten)  
Aansluitkast met aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar (-S1) 
Aansluitkast met aftakkingen aan de zijkant (-S2) 
Waarden voor lengte L = 1000 mm 

V LWA [dB(A)] ∆p [Pa] 

(m³/h) [l/s] Luchtto
evoer 

Luchta
fvoer Som Luchtto

evoer 
Luchtafv

oer 
145 40 25 19 26 16 8 
175 49 30 20 31 24 11 
210 58 35 30 36 34 16 
255 71 40 36 42 50 24 
305 85 45 41 47 72 34 
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MONTAGE 
Vaste verbinding (-FV, standaard) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
-- Standaard bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-

S0 en COMBIDSC-P0. 
-- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden. 
 
Verdekte montage (-VM) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 

en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-

Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 

traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
 
Klembeugel (-KB, standaard) 
-- Alleen mogelijk bij uitvoering met blindstuk (-BS1) zonder 

aansluitkast. 
-- Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 

en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-

Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3. 
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 

levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
-- Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
Montage met tegentraverse (-GT)  
-- Alleen mogelijk bij uitvoering met blindstuk (-BS1) zonder 

aansluitkast. 
-- Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 

en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-

Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 

levering inbegrepen) op de tegentraverse 
(traversenbeugel) bevestigd. 

-- Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 
Verbindingsstuk (-VL) 
-- 4 stuks, los geleverd. 
-- Alleen voor de verbinding van de hoeksteun met de 

spleetdoorlaat bij de banduitvoering. 
-- De hoeksteun wordt met de verbindingsstukken (2x aan 

elke kant) bevestigd. 

LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

Lamellenstand (-S) (standaard) 
horizontaal eenzijdig uitblazend 

          
Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend 
 

            
  



 COMBIDSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Verwerking  |  Toebehoren 
 
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-02-09 | Pagina  4 

VERWERKING 

Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

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

meerprijs) (-xxxx) 
 
Lamellenkleur 
-- Luchttoevoer met lamellen uit kunststof (pvc-hard) / 

luchtafvoer met geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal: 
 - Lamellen in kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, 

standaard) / geperforeerde plaat gelakt in RAL 9005 
(zwart) (-L9005). 

 - Lamellen in kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 
aluminium, standaard) / geperforeerde plaat gelakt in 
RAL 9006 (wit aluminium) (-L9006). 

 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) / geperforeerde 
plaat gelakt in RAL 9010 (wit) (-L9010). 

 - RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) 
 
Lamellenhouder 
-- Aluminium buizen 
 
Lamellendeler binnen (standaard) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 
 
Lamellendeler binnen (VM-opname) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 
 
Lamellenplaatjes buiten (eindafsluiting) 
-- Kunststof (ABS) 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 
 
Verbindingspen 
Verbinding doorlaat - doorlaat 
-- uit kunststof 
-- alleen bij banduitvoering 
-- los meegeleverd (telkens 2x per verbinding) 
 
Afhankelijk van de werking is de combinatiespleetdoorlaat 
COMBIDSC alleen verkrijgbaar met aansluitkast of met 
blindstuk. 
 

TOEBEHOREN 

Eindstukken (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
-- zonder eindstukken (-E0). 
-- met eindstukken: 
 - los geleverd (-ES, paar) (standaard).  
 - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
 - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER). 
 uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
Extra profiel (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
-- zonder extra profiel (-Z0). 
-- met extra profiel (alleen mogelijk bij COMBIDSC-S0): 
 - Z I (-Z1), aansluiting van plafondplaten. 
 - Z II (-Z2), aansluiting van lamellenplafonds. 
 - Z III (-Z3), aansluiting van plafondplaten. 
 uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0). 
-- met blindstuk (-BS1).: 
 - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 - alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Montage alleen mogelijk met klembeugel (-KB, 

standaard) of tegentraverse (-GT). 
 
Aansluitkast (-ASK-26) 
-- Uitvoering (aantal spleten):  
 - met 2 spleten (-2) (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
 - met 4 spleten (-4) (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - enkele lengte (-N, kastlengte max. 1500 mm) 
 - banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering) 
-- Lengte: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
-- Kastmontage: 
 - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 
 - Verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk bij uitvoering 

COMBIDSC-R0 en bij COMBIDSC-P0 en COMBIDSC-S0-Z2). 
-- Materiaal:  
 - verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor 

de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid: 
  - in de aansluitkastbehuizing (bij aftakkingspositie aan 

de zijkant S1 en S2) (-DK1). 
  - in de aansluitaftakking, met trekkabelverstelling (bij 

aftakkingspositie aan de bovenkant S0) (-DK2). 
-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
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-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) 
 - met kastisolatie aan de buitenkant (-Ia), thermische 

isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS) 
 - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte = aftakkingsdiameter + 47 mm, altijd 3 cijfers) 
-- Kasthals: 
 - kasthals standaard (-KVS) 
 - Kasthals in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte = 

45 - 200 mm, altijd 3 cijfers) 
 Alleen bij de uitvoering met 2 spleten bruikbaar, bij de 

uitvoering met 4 spleten is geen kasthals aanwezig. 
-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
 - Aftakkingen aan beide zijkanten (-S1) (standaard). 
 - Aftakkingen aan één zijkant (-S2). 
-- Aftakkingsdiameter: 
 - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
 - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
-- Ophanging: 
 - zonder popschroef (-E0). 
 - met popschroef (-EM), uit messing. 
 
Hoeksteun (-EW-26) 
-- Uitvoering (aantal spleten): 
 - met 2 spleten (-2) (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
 - met 4 spleten (-4) (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
-- Frameprofiel: 
 - standaard (-R0). 
 - smal frameprofiel (-S0). 
 - Speciaal frameprofiel (-P0). 
-- Frameoppervlak: 
 - Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

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

meerprijs) (-xxxx). 
-- Blindprofiel uit gelakt aluminium: 
 - gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-B9005) (standaard). 
  - gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-B9006). 
  - gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010). 
 - gelakt aluminium, RAL-kleur vrij te kiezen (Bxxxx). 
--  Hoek tussen de benen: 
  - 90° (-090) 
  - hoek naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tussen α = 

90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk. 
--  Beenlengte links (a): 
  - Standaardlengte L=250 bij uitvoering met 2 

spleten/L=400 bij uitvoering met 4 spleten  
--  Beenlengte rechts (b): 
  - Standaardlengte L=250 bij uitvoering met 2 

spleten/L=400 bij uitvoering met 4 spleten  
-- met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) 

uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd. 
-- Extra profiel: 
 - zonder extra profiel (-Z0). 
 

AFMETINGEN FRAMEPROFIEL 

Frameprofiel STANDARD (-R0) 
COMBIDSC-2-ZA-R0-…   COMBIDSC-4-ZA-R0-… 

 
 
Smal frameprofiel (-S0)  
COMBIDSC-2-ZA-S0-…   COMBIDSC-4-ZA-S0-… 

 
 
Speciaal frameprofiel (-P0) 
COMBIDSC-2-ZA-P0-…   COMBIDSC-4-ZA-P0-… 

 
 
Aan de luchtafvoerzijde is in plaats van de luchtrichtlamellen 
een geperforeerde plaat ingebouwd. Deze kan via de 
onderkant heel gemakkelijk worden gereinigd door de 
spleten. Om ook de daarboven liggende 
hoeveelheidsinstelling gemakkelijk te kunnen reinigen, is de 
geperforeerde plaat bij de aansluitaftakking telkens 
onderbroken over een lengte van L = øD + 2. 
 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
1.) Luchtrichtlamellen 
2.) Geperforeerde plaat 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.) 2.)

1.) 1.)
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Lengteverdeling spleetdoorlaat 
 
Enkele uitvoering (-N) 
- Lengte 1000 mm (kastlengte KL = 993 mm) (-01000-N) 
- Lengte 1500 mm (kastlengte KL = 1493 mm) (-01500-N) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (kastlengte KL = L - 7 mm), 

lengte L <1500 mm tot ≥400 mm mogelijk) (-xxxxx-N) 

 
 

Banduitvoering (-B) 
- Lengte in mm, vrij te kiezen, als band (-xxxxx-B) 
 (lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard) 

 
 

Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat van het type 
COMBIDSC als band wordt de totale lengte BL in bouwlengten 
(tussenstukken) van 1000 m of 1500 mm samengesteld. De 
verschilstukken worden in de bouwlengten <1500 mm tot 
≥400 mm uitgevoerd. 
 

 a 
COMBIDSC-…-R0 10 
COMBIDSC-…-P0 15 
COMBIDSC-…-S0 15 

 
EÖL = inbouwopening lengte 
DL  = verschil lengte 
TS links = tussenstuk links 
L  = lengte 
BL  = bandlengte 
Detail W zie pagina 13. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEBEHOREN AFMETINGEN  
 
Aansluitkast (-ASK-24) 

Aftakkingspositie 
S0  = aftakking aan de bovenkant 
S1 = aftakkingen aan beide zijkanten (standaard) 
S2 = aftakkingen aan één zijkant  
 
Aftakking aan de bovenkant (-S0) 

 
 
Aftakkingen aan beide zijkanten (-S1) (standaard) 

 
 
Aftakkingen aan één zijkant (-S2) 
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Aansluitkast met vaste verbinding (-FV) 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden.  
Standaard bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-S0 
en COMBIDSC-P0.  
 
met aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S0 
Doorsnede A-A /    Doorsnede B-B / 
luchttoevoer   luchtafvoer 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S0 
Doorsnede A-A /    Doorsnede B-B / 
luchttoevoer   luchtafvoer 

 
 
1.) scheidingsplaat 
2.) schuimstof 
 

 
 
 
 
met aftakkingen aan beide zijkanten (-S1) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S1 
Doorsnede C-C 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S1 
Doorsnede C-C 

 
 
Tabel leverbare afmetingen zie pagina 8 
Doorlaatophanging detail X zie pagina 11. 
Detail Y (rubberen lippendichting) zie pagina 11. 
Bevestigingsdetails zie pagina 18. 
Banduitvoering zie pagina 15. 
 
 
  

Luchttoevoer Luchta fvoer 

1.) 

2.) 

1.) 

2.) 

ca
. 

ca
. 

Luchtafvoer 

Luchttoevoer 

1.) 

2.) 

ca. ca. 

ca. ca. 

2.) 

1.) 
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met aftakkingen aan één zijkant (-S2) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-FV-S2 
Doorsnede D-D / luchttoevoer Doorsnede E-E / 

luchtafvoer 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-FV-S2 
Doorsnede D-D / luchttoevoer Doorsnede E-E / 

luchtafvoer 

 
 
 
1.) scheidingsplaat 
2.) schuimstof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverbare afmetingen  
Aansluitkast met vaste verbinding  
(ASK-26-…-FV-S0/-S1/-S2) 
 

 KB GH KH EÖB b øD 
   …-

R0 
…-
P0 

…-
S0 

 

L ≤
 1

00
0 

L >
 1

00
0 

- L≤
15

00

COMBIDSC-2 168 220 175 95 90 40 ø98 ø123
COMBIDSC-4 168 280 235 175 170 120 ø138 ø138

 

L EÖL KL Gewicht incl. kast (kg) 
…-R0 

 
…-P0 
…-S0 

 
COMBIDSC-2 

 
COMBIDSC-4

1000 1010 1015 997 8,0 12,0 
1500 1510 1515 1497 12,0 18,0 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag.  
Tegen meerprijs kan de kasthals van de standaardlengte door 
middel van niet- verstelbare halsstukken tot 200 mm worden 
verlengd. 
 
Detail Z 

 
 
Doorlaatophanging detail X zie pagina 11. 
Detail Y (rubberen lippendichting) zie pagina 11. 
Bevestigingsdetails zie pagina 18. 
Banduitvoering zie pagina 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 a 
COMBIDSC-2 182 
COMBIDSC-4 182 

 

Slobgat  
Ø6,5x10 

Luchttoevoer Luchtafvoer 

1.) 
2.) 

2.) 
1.) 

ca. 

ca. 
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Aansluitkast met verdekte montage (-VM) 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 
traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). Niet mogelijk bij de 
uitvoeringen COMBIDSC-S0-Z0/-Z1/-Z3. 
 

met aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 
 

 
 

COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S0 
Doorsnede A-A /    Doorsnede B-B / 
luchttoevoer   luchtafvoer 

 
 

COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S0 
Doorsnede A-A /     Doorsnede B-B / 
luchttoevoer   luchtafvoer 

 
 
1.) scheidingsplaat 
2.) schuimstof 

 
 
 
 
 
 
 
met aftakkingen aan beide zijkanten (-S1) 
 

 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S1 
Doorsnede C-C 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S1 
Doorsnede C-C 

 
 
Tabel leverbare afmetingen zie pagina 10 
Afmeting b zie pagina 10. 
Doorlaatophanging detail X zie pagina 11. 
Detail Y (rubberen lippendichting) zie pagina 11. 
Bevestigingsdetails zie pagina 18. 
Banduitvoering zie pagina 15. 
  

Luchttoevoer Luchta fvoer 

1.) 

2.) 

1.) 

2.) 

Luchttoevoer 

Luchtafvoer 

1.) 2.) 

1.) 
2.) 

ca. ca. 

ca
. 

ca
. 

ca. ca. 
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met aftakkingen aan één zijkant (-S2) 
 

 
 
 
COMBIDSC-2-…-ASK-26-…-VM-S2 
Doorsnede D-D /    Doorsnede E-E / 
luchttoevoer    luchtafvoer 

 
 
COMBIDSC-4-…-ASK-26-…-VM-S2 
Doorsnede D-D /   Doorsnede E-E / 
luchttoevoer    luchtafvoer 

 
 
 
1.) scheidingsplaat 
2.) schuimstof 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverbare afmetingen  
Aansluitkast met verdekte montage  
(ASK-26-…-VM-S0/-S1/-S2) 
 

 KB GH KH EÖB b øD 
   

…-R0 
…-P0 

 

L ≤
 

10
00

 
L >

 
10

00
 - 

L ≤
 

COMBIDSC-2 162 220 175 95 40 ø98 ø123
COMBIDSC-4 172 280 235 175 120 ø138 ø138

 

L EÖL KL Gewicht incl. kasten (kg) 
…-R0 …-P0 COMBIDSC-1 COMBIDSC-4

1000 1010 1015 997 8,0 12,0 
1500 1510 1515 1497 12,0 18,0 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag.  
Tegen meerprijs kan de kasthals van de standaardlengte door 
middel van niet- verstelbare halsstukken tot 200 mm worden 
verlengd. 
 
Detail Z 

 
 
Doorlaatophanging detail X zie pagina 11. 
Detail Y (rubberen lippendichting) zie pagina 11. 
Bevestigingsdetails zie pagina 18. 
Banduitvoering zie pagina 15. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luchttoevoer Luchtafvoer 

1.) 

2.) 

1.) 2.) 

 a 
COMBIDSC-2 182 
COMBIDSC-4 192 

 

Slobgat 
Ø6,5x10 
 ca. 

ca. 
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Ophanging aansluitkast 
 
Detail X 
met slobgat ø6,5x10 (-E0, standaard): 

 
 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 
Om de plafondmontage te vereenvoudigen, kunnen de 
aansluitkasten tegen meerprijs worden voorzien van 
popschroeven M4. 

 
 
Isolatie (-Ia), voor ASK 
 

Buiten (-Ia) 

 

Regelklep (-DK1/-DK2), voor ASK 
-DK1, aansluiting aan beide zijkanten (-S1, standaard)  
 
A-A (zonder spleetdoorlaat) 

 
 
-DK1, aansluiting aan één zijkant (-S2)  

 
 
-DK2, aansluiting aan de bovenkant (-S0, met trekkabelverstelling) 

 
 
 
Rubberen lippendichting (-GD1), voor ASK 
 
Detail Y 
 
 
 
 
 
  

Slobgat ø6,5x10 
 

M6 / door de installateur

door de installateur te 
voorzien 

M4 / door de installateur

Popschroef M4 
 

A A 
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Extra profielen (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
Alleen mogelijk bij COMBIDSC-S0. 
 
Uitvoeringen: 
- zonder extra profiel (-Z0). 
- met extra profiel Z I (-Z1): aansluiting van plafondplaten. 
- met extra profiel Z II (-Z2): aansluiting van 

lamellenplafonds. 
- met extra profiel Z III (-Z3): aansluiting van plafondplaten. 
 
Extra profiel Z I (-Z1) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Extra profiel Z II (-Z2) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Extra profiel Z III (-Z3) 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
1. = geanodiseerde uitvoering 
2. = gelakte uitvoering 
EÖB = inbouwopening breedte 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Mogelijk bij alle framevormen (-R0 / -S0 / -P0). 
Montage alleen mogelijk met klembeugel (-KB, standaard) of 
tegentraverse (-GT). 
 
Uitvoeringen: 
-BS0: zonder blindstuk (alleen mogelijk in combinatie met 

aansluitkast). 
-BS1: met blindstuk, uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 
  

 
COMBIDSC-2 COMBIDSC-4 

 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Blindstuk 



 COMBIDSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Toebehoren afmetingen  |   
 
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-02-09 | Pagina  13 

Eindstukken (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
Om de indruk van een frame rondom te bereiken, kunnen 
vooraan eindstukken worden aangebracht. 
 
Uitvoeringen: 
E0 = zonder eindstuk 
ES = met eindstukken (paar) (standaard) los meegeleverd. 
EB = met eindstukken (paar) in de fabriek gemonteerd. 
EL = met eindstuk links in de fabriek gemonteerd  
ER = met eindstuk rechts in de fabriek gemonteerd  
   
voor COMBIDSC-R0 / COMBIDSC-P0:  

  
  
voor COMBIDSC-S0-Z0: 

 
 
voor COMBIDSC-S0-Z1:   

  
 
voor COMBIDSC-S0-Z2 / COMBIDSC-S0-Z3:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindstuk beide zijden 

 
 
Eindstuk links 

 
 
Eindstuk rechts 

 
 
Detail W 
COMBIDSC-…-R0/…-P0/…-S0-Z2/-Z3  
zonder eindstukken met eindstukken

 
 
COMBIDSC-…-S0-Z0/-Z1 
zonder eindstukken met eindstukken

 
 

 x t 
COMBIDSC-…-R0 20 2 
COMBIDSC-…-P0 16 2 
COMBIDSC-…-S0-Z2 20 2 
COMBIDSC-…-S0-Z0 / -Z1 / -Z3 1 - 
 
Inbouwopening in de lengte: 
EÖL = L+a of BL+a    
 
 a 
COMBIDSC-…-R0 10 
COMBIDSC-…-P0 15 
COMBIDSC-…-S0 15 
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Hoeksteun 90° (-EW) 
Hoeksteunen kunnen enkel als blindstukken, d.w.z. zonder 
aansluitkast worden gemaakt. De standaardhoeksteun is 90° 
gehoekt en heeft een beenlengte van 250 mm (bij COMBIDSC-
2-...) of 400 mm (bij COMBIDSC-4-...).  
Hoek tussen de benen 90° standaard. Hoek naar keuze, waarde 
tussen 90 en 170° mogelijk. 
 

 a / b 
COMBIDSC-2 250 
COMBIDSC-4 400 

 
a = beenlengte links 
b = beenlengte rechts  
 
 
 
 
 
 
 

Inbouwdetail hoeksteun in banduitvoering 

 
 

Verbindingsstuk (-VL), voor banduitvoering 

 
 
 
Detail verbindingsstuk hoeksteun 
Frameprofiel: 
…-R0 / -P0: …-S0:  

 
 
  

Hoeksteun 

verbindingsplaat 

De hoeksteun wordt met de 
verbindingsstukken (2x aan elke 
kant, in de levering inbegrepen) 
bevestigd. De verbindingsstuk-
ken worden los geleverd. 
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BANDUITVOERING
 
COMBIDSC zonder eindstuk / bevestiging FV en VM / aftakkingen aan de zijkant (-S1/-S2) 

 
 

COMBIDSC met eindstuk / bevestiging FV en VM / aftakkingen aan de zijkant (-S1/-S2) 

 
 
COMBIDSC zonder eindstuk / bevestiging FV en VM / aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 

 
 
COMBIDSC met eindstuk / bevestiging FV en VM / aftakkingen aan de bovenkant (-S0) 

 
 
 

Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat COMBIDSC als band 
>2000 mm, wordt de totale lengte BL in standaarbouwlengten 
van 1500 mm samengesteld. De verschilstukken < 1500 mm 
tot ≥ 400 mm kunnen met aansluitkasten worden uitgerust. 
De verschilstukken <400 mm worden als blindstuk, zonder 
aansluitkast uitgevoerd. Een andere bandindeling op aanvraag 
en instructie van de klant is mogelijk. 
 
L = lengte 
DL = verschil lengte 
BL = bandlengte 
KL = lengte van de aansluitkast 
KDL = verschil lengte van de aansluitkast 
EÖL = plafondopeningsmaat 
 
 

 x t a 
COMBIDSC-…-R0-… 20 2 10 
COMBIDSC-…-P0-… 16 2 

15 
COMBIDSC-…-S0-Z0 1 - 
COMBIDSC-…-S0-Z1 1 - 
COMBIDSC-…-S0-Z2 20 2 
COMBIDSC-…-S0-Z3 1 - 

 

Inbouwopening in de lengte:    EÖL = BL+a 
 

Detail V / detail X / detail U zie pagina 16.  
Detail W zie pagina 13. Aanzicht B zie pagina 16.  
Leverbare afmetingen zie pagina 7 + 8 + 9 + 10. 
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Aanzicht B 

 
 
Leverbare afmetingen  

 FV VM 
-S1/-S2 -S0 -S1/-S2 -S0 
a b a b a b a b 

COMBIDSC-1 103 135 142 174 116 148 142 174
COMBIDSC-4 182 214 182 214 196 228 196 228

 
Detail V 
Schokdemper vaste verbinding (-FV) 

 
 
Schokdemper verdekte montage (-VM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophanging aansluitkast 
 
Detail X 
met slobgat ø6,5x10 (-E0, standaard): 

 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 

 
 
Detail U 
met opganggat ø6,1 (-E0, standaard): 

 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 

 
 
 
  

Schokdemper door de installateur  
af te dichten (dichtingsband) 

Slobgat ø6,5x10 

M6 / door de installateur

door de installateur te voorzien 

M4 / door de installateur 

Popschroef M4 
 

Om de plafondmontage te vereenvoudigen, 
kunnen de aansluitkasten tegen meerprijs 
worden voorzien van popschroeven M4. 
 

Verbindingsplaat met  
ophanggat ø6,1 

M6 / door de installateur 

door de installateur 
te voorzien 
 

M4 / door de installateur 

Popschroef M4 
 

Om de plafondmontage te vereenvoudigen, 
kunnen de verbindingsplaten tegen meerprijs 
van popschroeven M4 worden voorzien. 
 

Verbindingsplaat 
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Verbindingspen voor banduitvoering 
(standaard los geleverd) 
 

 
 
Plaatsing van de verbindingspennen 

 
 
Opgelet:  
De verbindingspennen zijn alleen geschikt voor de 
positionering en niet voor de krachtoverbrenging. 
 
 
 
  

Verbindingspen 
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BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Vaste verbinding (-FV) 
 

Met aansluitkast (-ASK) 
Standaard bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0, COMBIDSC-S0 
en COMBIDSC-P0. 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
(zie pagina 7 + 8) 
 
COMBIDSC-…-R0 / …-P0          COMBIDSC-…-S0 

    
 
Verdekte montage (-VM) 
 

Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 
traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
(zie pagina 9 + 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klembeugel (-KB, standaard) 
 

Alleen verkrijgbaar voor uitvoering met blindstuk. 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
(zie pagina 19) 

 
 
Tegentraverse (-GT) 
 

met blindstuk (-BS…)  
Alleen verkrijgbaar voor uitvoering met blindstuk. 
Schroeven en tegentraverse worden los geleverd. 
Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) 
bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
(zie pagina 19) 
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Verbindingsstuk (-VL) 
4 stuks, los geleverd. 
Alleen voor de verbinding van de hoeksteun met de 
spleetdoorlaat bij de banduitvoering. 
De hoeksteun wordt met de verbindingsstukken (2x aan elke 
kant) bevestigd.  
(zie pagina 14) 
 
 
Met aansluitkast (-ASK) 
 

 
 
 
met blindstuk (-BS…)  
 
 
 

 
 
 

MONTAGE MET KLEMBEUGEL (-KB) 
 

Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 

 
 
 B c 
COMBIDSC-2 114 40 
COMBIDSC-4 194 119 
 
 
MONTAGE MET TEGENTRAVERSE (-GT) 

 

Schroeven en tegentraverse worden los geleverd. 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2 (met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) 
bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 

 
 
 F c 
COMBIDSC-2 100 40 
COMBIDSC-4 180 119 
 
  

Blindstuk Hoeksteun

verbindingsplaat 

Aansluitkast 

Hoeksteun 

verbindingsplaat 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Drukverlies en geluidssterkte 
COMBIDSC-2-...-01000-…-ASK-26-2-…-S0-… 

 
 
COMBIDSC-4-...-01000-…-ASK-26-2-…-S0-… 

 

 

COMBIDSC-2-...-01000-…-ASK-26-2-…-S1/S2-… 

 
 
COMBIDSC-4-...-01000-…-ASK-26-2-…-S1/S2-… 

 
 
ZE = luchttoevoereenheid 
AE = luchtafvoereenheid  
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LEGENDE 
VZU/AB (m³/u) [l/s] = luchttoevoer- / luchtafvoervolume 
Δpt  (Pa) = totaal drukverlies 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A 
KF (-) = correctiefactor 
L (mm) = lengte 
BL  (mm) =  bandlengte 
DL  (mm) =  verschil lengte 
KH (mm) = kasthoogte 
GH  (mm) = totale hoogte 
KB  (mm) = kastbreedte 
KL  (mm)  =  kastlengte 
D (mm) = diameter 
EÖB  (mm) = inbouwopening breedte 
EÖL  (mm) = inbouwopening lengte 
 
 
 
 
v 
 
  



 COMBIDSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Bestelsleutel spleetdoorlaat  |   
 
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-02-09 | Pagina  22 

BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT 
 

 
01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur 
Voorbeeld      
COMBIDSC -2 -ZA -R0 -9010 -L9005 

 

07 08 09 10 11 12 13 
Lamellenstand 
voor luchtstroom 

Enkele / 
banduitvoering 

Lengte Montage Eindstuk Extra profiel Blindstuk 

Voorbeeld       
-S -N -01000 -FV -ES -Z0 -BS0 

 

Voorbeeld 
COMBIDSC-2-ZA-R0-9010-L9005-S-N-01000-FV-ES-Z0-BS0 
 

Combinatiespleetdoorlaat COMBIDSC│ met 2 spleten │ luch oevoer (met lamellen)/luchtafvoer (zonder lamellen, met 
geperforeerde plaat) │ frameprofiel STANDAARD │ aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit) │ luch oevoer met lamellen uit 
kunststof (pvc-hard) gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) - luchtafvoer met geperforeerde plaat gelakt RAL 9005 (zwart) │ lamellen 
eenzijdig horizontaal uitblazend │ enkele uitvoering │ lengte 1000 mm │ vaste verbinding met aansluitkast │ met eindstuk │ zonder 
extra profiel │ zonder blindstuk 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
COMBIDSC = Combinatiespleetdoorlaat COMBIDSC 
 
02 - Uitvoering 
2 = met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
4 = met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
 
03 - Luchtstroom 
ZA = luchttoevoer (met lamellen) / luchtafvoer (zonder 

lamellen, met geperforeerde plaat) 
 
04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel STANDAARD 
S0 = smal frameprofiel 
P0 = speciaal frameprofiel 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard). 
9006 = gelakt aluminium in de RAL-kleur 9006 (wit aluminium). 
9010 = aluminium gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) 
xxxx = aluminium gelakt in een RAL-kleur, tegen meerprijs 

(vrij te kiezen, altijd 4 cijfers). 
 
06 - Lamellenkleur 
L9005 = luchttoevoer met lamellen uit kunststof (pvc-hard) 

gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) / luchtafvoer met 
geperforeerde plaat gelakt RAL 9005 (zwart). 

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

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

Lxxxx = luchttoevoer met lamellen uit kunststof (pvc-hard) 
gelakt in RAL-kleur vrij te kiezen / luchtafvoer met 
geperforeerde plaat in dezelfde kleur 

 
07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
V = lamellen verticaal uitblazend. 
S = Lamellen eenzijdig horizontaal uitblazend (standaard). 
 
08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering). 

09 - Lengte 
01000 = Lengte 1000 mm. 
01500 = Lengte 1500 mm. 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers). 
 
10 - Montage 
FV = vaste verbinding met aansluitkast (alleen mogelijk 

met aansluitkast) (standaard). 
VM = verdekte montage (alleen mogelijk met 

aansluitkast, mogelijk bij de uitvoeringen 
COMBIDSC-…-R0/-P0 en COMBIDSC-…-S0-…-Z2 (met 
extra profiel)). 

KB = montage met klembeugel (alleen mogelijk zonder 
aansluitkast, mogelijk bij de uitvoeringen 
COMBIDSC-…-R0/-P0 en COMBIDSC-…-S0-…-Z2 (met 
extra profiel)) (standaard). 

GT = montage met tegentraverse (alleen mogelijk zonder 
aansluitkast, mogelijk bij de uitvoeringen 
COMBIDSC-…-R0/-P0 en COMBIDSC-…-S0-…-Z2 (met 
extra profiel)). 

 
11 - Eindstuk 
E0 = zonder eindstuk (standaard). 
ES = met eindstuk (paar, los geleverd). 
EB = met eindstuk aan beide zijden in de fabriek 

gemonteerd. 
EL = met eindstuk links in de fabriek gemonteerd. 
ER = met eindstuk rechts in de fabriek gemonteerd. 
 
12 - Extra profiel 
Z0 = zonder extra profiel (standaard). 
Z1 = met extra profiel Z I. 
Z2 = met extra profiel Z II. 
Z3 = met extra profiel Z III. 
Extra profielen alleen mogelijk met frameprofiel COMBIDSC-S0. 
13 - Blindstuk 
BS0 = zonder blindstuk, alleen mogelijk in combinatie met aansluitkast. 
BS1 = met blindstuk uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  Blindstuk alleen zonder aansluitkast mogelijk. 

Montage alleen mogelijk met klembeugel (-KB, 
standaard) of tegentraverse (-GT). 

Afhankelijk van de werking is de combinatiespleetdoorlaat 
COMBIDSC alleen verkrijgbaar met aansluitkast of met 
blindstuk. 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST 
  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele / Banduitvoering Lengte Kastmontage Materiaal Regelklep 
Voorbeeld        
ASK -26 -2 B -11500 -FV -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte Kasthals Aftakkingspositie Aftakkingsdiameter Ophanging 
       
-GD1 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS  -E0 

 
Voorbeeld 
ASK-26-2-B-01000-FV-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast voor spleetdoorlaat | voor COMBIDSC │ met 2 spleten │ banduitvoering │ lengte 11500 mm │ vaste verbinding │ 
verzinkt plaatstaal │ met regelklep │ met rubberen lippendich ng │ zonder isola e │ kasthoogte standaard │ kasthals standaard │ 
aftakkingen aan de zijkant │ diameter a akkingen standaard │ zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast voor spleetdoorlaat 
 
02 - Doorlaat 
26 = voor COMBIDSC 
 
03 - Uitvoering 
2 =  met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
4 =  met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
 
04 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastlengte max. 1500 mm) 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 
05 - Lengte 
01000 = Lengte 1000 mm 
01500 = Lengte 1500 mm 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers, lengte 

min. 400 mm / max. 1500 mm) 
 
06 - Kastmontage 
FV = vaste verbinding (standaard) 
VM = verdekte montage (alleen mogelijk bij uitvoering 

COMBIDSC-R0/COMBIDSC-P0 en COMBIDSC-S0 -Z2) 
 
07 - Materiaal 
SV = Verzinkt plaatstaal (standaard) 
 
08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep (alleen bij aftakkingspositie aan de 

zijkant (-S1 en S2), in de aansluitkastbehuizing) 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (SZV) 
  (alleen bij aansluiting aan de bovenkant (-S0), in 

de aansluitaftakking) 
 
09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
 
 
 
 
 
 

10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard) 
Ia = met kastisolatie aan de buitenkant 
 
11 - Kasthoogte 
KHS = Kasthoogte standaard 
xxx = Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte = 

aftakkingsdiameter +47 mm, altijd met 3 cijfers) 
 
12 - Kasthals 
KVS = kasthals standaard 
xxx = kasthals in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte = 

45-200 mm, altijd 3 cijfers) 
Alleen bij de uitvoering met 2 spleten bruikbaar, bij de 
uitvoering met 4 spleten is geen kasthals aanwezig. 
 
13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant 
S1 = aftakkingen aan beide zijkanten (standaard) 
S2 = aftakkingen aan één zijkant 
 
14 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers) 
 
15 - Ophanging 
E0 = zonder popschroef (standaard) 
EM = met popschroef 
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BESTELSLEUTEL HOEKSTEUN  
01 02 03 04 05 
Type Doorlaat Uitvoering Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
EW -26 -2 -R0 -ELOX 

 
06 07 08 
Kleur blindprofiel Hoek tussen de benen Extra profiel 
   
-B9005 -090 -Z0 

Voorbeeld 
EW-26-2-R0-ELOX-B9005-090-Z0 
 
Hoeksteun voor spleetdoorlaat │ voor COMBIDSC │ 2 spleten │ frameprofiel STANDAARD │ frameoppervlak: aluminium natuurlijke 
tint │ kleur blindplaat: aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) │ hoek tussen de benen: 90° │ zonder extra profiel 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
EW = hoeksteun voor spleetdoorlaat 
 
02 - Doorlaat 
26 = voor COMBIDSC 
 
03 - Uitvoering 
2 = met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) 
4 = met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) 
 
04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel STANDAARD 
S0 = smal frameprofiel 
P0 = speciaal frameprofiel 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard) 
9006 = gelakt aluminium in de RAL-kleur 9006 (wit aluminium) 
9010 = aluminium gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) 
xxxx = aluminium gelakt in een RAL-kleur, tegen meerprijs (vrij te kiezen, altijd 4 cijfers) 
 
06 - Kleur blindprofiel 
B9005 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (standaard) 
B9006 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) 
B9010 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) 
Bxxxx = aluminium gelakt, RAL-kleur vrij te kiezen 
 
07 - Hoek tussen de benen 
090 = 90° (standaard) 
xxx = hoek naar keuze (waarde tussen 90° [090] en 170° [170] mogelijk). 
 
08 - Extra profiel 
Z0 = zonder extra profiel (standaard) 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Combinatiespleetdoorlaat voor luchttoevoer en luchtafvoer, 
geschikt voor inbouw in wand of plafond. Hooginductieve 
spleetdoorlaat in de luchttoevoer, vrije doorsnede, 
weerstand en geluidsniveau in alle lamellenstanden 
gelijkblijvend. 
Luchttoevoerdeel met draaibaar gelagerde 
luchtrichtlamellen. Luchtafvoerdeel zonder lamellen, met 
geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
Product: SCHAKO type COMBIDSC-...-ZA-… 
 
Uitvoering (aantal spleten): 
- met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) (-2) 
- met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) (-4) 
 
Frame uit aluminium strengpersprofiel, bestaande uit:  
- Frameprofiel: 
 - frameprofiel standaard (-R0) 
 - smal frameprofiel (-S0) 
 - speciaal frameprofiel (-P0) 
- Frameoppervlak: 
 - natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -ELOX) 
- gelakt RAL 9006 (wit aluminium, -9006) 
 - gelakt in RAL 9010 (wit, -9010) 
 - gelakt in een andere RAL-kleur (-xxxx) 
 
Lamellenkleur: 
Luchttoevoerdeel met luchtrichtlamellen, draaibaar gelagerd, 
in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (pvc-hard). 
Luchtafvoerdeel met gelakte geperforeerde plaat: 
- lamellen in kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) / 

geperforeerde plaat gelakt in RAL 9005 (zwart) (-L9005) 
(standaard). 

- lamellen in kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 
aluminium) / geperforeerde plaat gelakt in RAL 9006 (wit 
aluminium) (-L9006).  

- lamellen in kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) / 
geperforeerde plaat gelakt in RAL 9010 (wit) (-L9010). 

- lamellen in RAL-kleur vrij te kiezen / geperforeerde plaat 
in dezelfde kleur (-Lxxxx). 

 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- lamellen verticaal uitblazend (-V). 
- lamellen eenzijdig horizontaal uitblazend (-S). 
 
Lengte / uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
- 1000 mm (kastlengte KL = 1040 mm) (-N-01000). 
- 1500 mm (kastlengte KL = 1540 mm) (-N-01500). 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers). 
 
Banduitvoering (-B) 
- Lengte in mm, als band (-B-xxxxx). 
 Lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering. 

Met verbindingspen, los meegeleverd (telkens 2x per 
verbinding). 

 
Afhankelijk van de werking is de combinatiespleetdoorlaat 
COMBIDSC alleen verkrijgbaar met aansluitkast of met 
blindstuk. 
 
 
 
 
 
 

 
Montage: 
- Vaste verbinding (-FV, standaard). 
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Standaard bij de uitvoeringen COMBIDSC-R0 / 

COMBIDSC-S0 en COMBIDSC-P0. 
 - De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden. 
 
- Verdekte montage (-VM). 
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-

R0/COMBIDSC-P0 en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra 
profiel). 

 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  

 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op 
de traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 

 
- Klembeugel (-KB, standaard) 
 - Alleen mogelijk bij uitvoering met blindstuk (-BS1) 

zonder aansluitkast. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-

R0/COMBIDSC-P0 en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra 
profiel). 

 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3. 

 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 
de levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  

 - Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
- Montage met tegentraverse (-GT). 
 - Alleen mogelijk bij uitvoering met blindstuk (-BS1) 

zonder aansluitkast. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-

R0/COMBIDSC-P0 en COMBIDSC-S0-Z2 (met extra 
profiel). 

 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen COMBIDSC-S0-
Z0/COMBIDSC-S0-Z1/-Z3.  

 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 
de levering inbegrepen) op de tegentraverse 
(traversenbeugel) bevestigd. 

 - Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 
Toebehoren: 
- Eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame). 
 - los geleverd (-ES, paar) (standaard). 
 - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
 - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER). 
 - zonder eindstuk (-E0). 
 
- Extra profiel uit aluminium (kleur zoals het frame), alleen 

mogelijk bij COMBIDSC-S0:  
 - Z I (-Z1), aansluiting van plafondplaten.  
 - Z II (-Z2), aansluiting van lamellenplafonds.  
 - Z III (-Z3), aansluiting van plafondplaten. 
 - zonder extra profiel (-Z0).  
 
- Blindstuk (alleen mogelijk zonder aansluitkast), montage 

alleen mogelijk met klembeugel (-KB, standaard) of 
tegentraverse (-GT). 

 - uit plaatstaal gelakt in RAL 9005 (zwart) (-BS1). 
 - zonder blindstuk (-BS0, alleen mogelijk in combinatie 

met aansluitkast). 
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- Aansluitkast (-ASK-26), uit verzinkt plaatstaal (-SV), met 
ophanglussen, zonder popschroef (-E0, standaard) of 
met popschroef (-EM). 

 - Uitvoering (aantal spleten):  
  - met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) (-2) 
  - met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) (-4) 
 - Enkele / banduitvoering: 
  - enkele lengte (-N, kastlengte max. 1500 mm) 
  - banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 - Lengte: 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 - Kastmontage: 
  - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 
  - Verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk bij 

uitvoering COMBIDSC-R0 en bij COMBIDSC-P0 en 
COMBIDSC-S0-Z2). 

 - Materiaal:  
  - verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, 

voor de eenvoudige regeling van de 
luchthoeveelheid: 

   - in de aansluitkastbehuizing (bij aftakkingspositie 
aan de zijkant S1 en S2) (-DK1). 

   - in de aansluitaftakking, met 
trekkabelverstelling (bij aftakkingspositie aan 
de bovenkant S0) (-DK2). 

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

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0) 
  - met kastisolatie aan de binnenkant (-Ii), 

thermische isolatie in de aansluitkast aan de 
binnenkant. 

  - met kastisolatie aan de buitenkant (-Ia), 
thermische isolatie aan de buitenkant van de 
aansluitkast. 

 - Kasthoogte: 
  - kasthoogte standaard (-KHS) 
  - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte = aftakkingsdiameter + 47 mm, altijd 3 cijfers) 
 - Kasthals: 
  - kasthals standaard (-KVS) 
  - Kasthals in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte = 45 - 200 mm, altijd 3 cijfers) 
 - Aftakkingspositie: 
  - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - Aftakkingen aan beide zijkanten (-S1) (standaard). 
  - Aftakkingen aan één zijkant (-S2). 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
  - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, 

altijd 3 cijfers). 
 - Ophanging: 
  - zonder popschroef (-E0). 
  - met popschroef (-EM), uit messing. 
 
 
 
 
 

- Hoeksteun (-EW-26), frame en blindprofiel bestaande uit 
aluminium strengpersprofiel. Met 4 verbindingsstukken (-
VL, in de levering inbegrepen) uit aluminium (kleur zoals 
frame), los meegeleverd. 

 - Uitvoering (aantal spleten): 
  - met 2 spleten (1 x luchttoevoer / 1 x luchtafvoer) (-2) 
  - met 4 spleten (2 x luchttoevoer / 2 x luchtafvoer) (-4) 
 - Frameprofiel: 
  - frameprofiel standaard (-R0) 
  - smal frameprofiel (-S0) 
  - speciaal frameprofiel (-P0) 
 - Frameoppervlak: 
  - aluminium natuurlijke tint geanodiseerd 

(standaard, -ELOX) 
  - aluminium gelakt  
   - RAL 9006 (wit aluminium, -9006) 
   - RAL 9010 (wit, -9010) 
   - gelakt in een andere RAL-kleur (-xxxx) 
 - kleur blindprofiel: uit aluminium gelakt  
  - gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-B9005) 

(standaard). 
  - gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

B9005). 
  - gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010). 
  - RAL-kleur vrij te kiezen (Bxxxx). 
 - Hoek tussen de benen: 
  - 90° (-090). 
  - hoek naar keuze (-xxx), waarde van de hoek 

tussen α = 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) 
mogelijk. 

 - Beenlengte links (a): 
  - Standaardlengte L=250 bij uitvoering met 2 

spleten/L=400 bij uitvoering met 4 spleten  
 - Beenlengte rechts (b): 
  - Standaardlengte L=250 bij uitvoering met 2 

spleten/L=400 bij uitvoering met 4 spleten  
 - Extra profiel: 
  - zonder extra profiel (-Z0) (standaard). 

 


