
 

 
SCHAKO KG  Telefoon  +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Fax   +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  schako.com | info@schako.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
Functie en gebruik ...................................................... 2 
Uitvoeringen ............................................................... 2 
Montage ..................................................................... 2 
Verwerking ................................................................. 2 
Toebehoren ................................................................ 3 
Luchtstroom ............................................................... 4 
Afmetingen ................................................................. 5 
Toebehoren-afmetingen ............................................ 7 
Montagemogelijkheden ........................................... 11 
Technische gegevens ................................................ 13 
Legende .................................................................... 24 
Bestelsleutel DBB ..................................................... 25 
Bestelsleutel AK ........................................................ 26 
Aanbestedingstekst .................................................. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Technische documentatie

DBB 
Plafondrooster 



 DBB 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Functie en gebruik  |  Verwerking   

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-03-21| Pagina  2 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
Het plafondrooster van het type DBB voor luchttoevoer en 
luchtafvoer onderscheidt zich vooral door zijn grote 
flexibiliteit. De ingebouwde lamellen bieden ook achteraf vele 
instelmogelijkheden. Het is steeds weer aangetoond dat 
inbouwen in het plafond die niet voorzien waren het 
noodzakelijk maken, de luchtgeleiding die was voorzien door 
de installateur nog te veranderen. Enkele van de vele 
mogelijkheden voor de luchtstroomgeleiding worden 
hieronder aangegeven. 
  
Opgelet:  
Standaard wordt het plafondrooster van het type DBB-...-A-... 
in de luchtafvoeruitvoering met lamellen geleverd. Alleen bij 
grote luchthoeveelheden wordt (op vraag van de klant) de DBB 
in luchtafvoeruitvoering zonder lamellen geleverd. 
Aanbouwdelen zoals aansluitkasten of schuifregisters worden 
aan de binnenkant zwart gelakt (RAL 9005). 
 
UITVOERINGEN 
DBB-A-… alleen horizontale spleten.  
DBB-B-… horizontale spleten en aan één zijde verticale 

spleten. 
 (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 
215 mm) 

DBB-C-… horizontale spleten en aan beide zijden 
verticale spleten.  
 (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 
215 mm) 

DBB-...-Z1-... luchttoevoer 1-zijdig (voor DBB-A) 
DBB-...-Z2-... luchttoevoer 2-zijdig (voor DBB-A en DBB-B) 
DBB-...-Z3-... luchttoevoer 3-zijdig (voor DBB-B en DBB-C) 
DBB-...-Z4-... luchttoevoer 4-zijdig (voor DBB-C) 
DBB-...-AA-... luchtafvoer zonder lamellen 
DBB-...-AB-... luchtafvoer met lamellen 
DBB-…-N-…  enkele uitvoering (standaard) 
DBB-…-B-… banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) (bij lengte BL > 
1225 mm, modulelengte max. 1225 mm, 
alleen mogelijk bij uitvoering DBB-A). 

 
MONTAGE  
-- schroefbevestiging (-SM, standaard)  
 - schroeven moeten door de installateur worden 

voorzien  
-- verdekte montage (-VM, standaard bij frontpaneel uit 

aluminium)  
 - alleen mogelijk met aansluitkast (aansluitkast ook ter 

plaatse mogelijk). 
 - zonder aansluitkast moet de tegentraverse ter plaatse 

worden geplaatst. 
 - bij de verdekte montage wordt de plafondluchtdoorlaat 

met een traverse en binnenzeskantschroeven (DIN EN 
ISO 4762 M6) op de aansluitkast bevestigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERWERKING  
Frontpaneel 
-- plaatstaal (-SB-…): 
 - gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen 

(-xxxx). 
-- verzinkt plaatstaal (-SV-0000) (alleen mogelijk zonder lak). 
-- aluminium natuurlijke tint (E6/EV1, alleen mogelijk met 

VM-montage, alleen mogelijk met lak ELOX) (-AL-ELOX). 
 
Lamellenkleur 
-- zonder lamellen (-00000) (standaard bij luchtafvoer). 
-- Kunststof: 
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-L9005).  
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard) (-L9010).  
-- aluminium: 
 - gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (tegen 

meerprijs). De gelakte lamellen zijn achteraf niet 
verstelbaar (-Axxxx).  

 - natuurlijke tint (-AELOX). 
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TOEBEHOREN 
Aansluitkast (-AK-48/-AK-50) 
Rechthoekige bouwvorm, uit verzinkt plaatstaal (-SV, 
standaard), behuizing met ronde aansluitaftakking en 
ophanglussen. 
-- Luchtdoorlaat: 
 - voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-A… (luchtafvoer) (-48) 
  (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart]). 
 - voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-Z… (luchttoevoer) (-50) 
  (met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat). 
-- Lengte: 
 - 325 mm (-00325) 
 - 425 mm (-00425) 
 - 525 mm (-00525) 
 - 625 mm (-00625) 
 - 825 mm (-00825) 
 - 1025 mm (-01025) 
 - 1225 mm (-01225) 
 - lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij 

lengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte BL ≤ 
2437 mm, meerdelig bij een bandlengte > 2437 mm) 
(altijd 5 cijfers). 

-- Hoogte: 
 - 115 mm (-115) 
 - 215 mm (-215) 
 - 315 mm (-315) 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - enkele uitvoering (-N) (standaard). 
 - banduitvoering (-B) (bij lengte BL > 1225 mm, 

lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering). 
-- Montage: 
 - schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven door de 

installateur te voorzien). 
 - verdekte montage (-VM). 
-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige 
regeling van de luchthoeveelheid. Standaard bij 
aftakkingspositie aan de zijkant (-S1). 

 - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling, standaard bij aftakkingspositie aan 
de bovenkant (-S0) en aftakkingspositie aan de 
voorzijde (-S4). 

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

rubber, aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) (standaard). 
 - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de 

binnenkant van de aansluitkast. 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 

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

hoogte [KHS] bij aftakkingspositie -S1 en -S4 = 
aftakkingsdiameter + 87 mm, echter min. 200 mm) 
(altijd 3 cijfers). 

 
 
 
 
 
 

-- Aftakkingsdiameter: 
 - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
 - aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers) (bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 
aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar). 

-- Aftakkingspositie: 
 - aftakking aan de bovenkant (-S0). 
 - aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard). 
 - aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering 

mogelijk). 
 
Schuifregister (-SN / -SS) 
-- zonder schuifregister (-SN) (standaard). 
-- met schuifregister (-SS) 
 - voor de regeling van de luchthoeveelheid, uit verzinkt 

plaatstaal. 
 - uitvoering VM alleen mogelijk met aansluitkast of 

tegentraverse ter plaatse. 
 
Balbescherming (-B0 / -BS) 
-- zonder balbescherming (-B0) (standaard). 
-- met balbescherming (-BS) 
 - niet mogelijk bij DBB-…-AL-ELOX. 
 - staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel. 
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LUCHTSTROOM 
 

Luchtstroom Uitvoering 
DBB-A-… DBB-B-… DBB-C-… 

…-Z1 
(1-zijdig 

uitblazend)  

 --  -- 

…-Z2 
(2-zijdig 

uitblazend)   

 -- 

…-Z3 
(3-zijdig 

uitblazend) 
 -- 

 
…-Z4 

(4-zijdig 
uitblazend) 

 --  -- 

 
LAMELLENSTAND 
Horizontale spleten (LS): Verticale spleten (QS): 
DBB-A-Z1  DBB-A-Z2  
DBB-B-Z2  DBB-B-Z3 
DBB-C-Z3  DBB-C-Z4 DBB-B-Z2 / DBB-B-Z3 
 
 

 
  DBB-C-Z3 / DBB-C-Z4 
 
 
 
 
AANTAL LAMELLEN  
 

alleen horizontale spleten:  horizontale en verticale 
spleten: 

DBB-A-…  DBB-B-… / DBB-C-… 
 

 Horizontale   Horizontale 

DB
B-

B 

DB
B-

C  
 2x 4x 6x   4x 6x  

H 115 215 315  H 215 315  

L 

325  

L 

425 1x 2x

ve
ric

al
e 

sp
le

te
n 

425  525 2x 4x
525  625 2x 4x
625  825 3x 6x
825  1025 3x 6x

1025  1225 4x 8x
1225    

 
 

 

QS LS
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AFMETINGEN 
 
ENKELE UITVOERING (-N) 

 
 

 
DBB-A-Z…-…-N-…-SM-… (luchttoevoer) / 
DBB-A-AB-…-N-…-SM-… (luchtafvoer met lamellen) 

 
 
DBB-B-Z…-…-N-…-SM-… (luchttoevoer) / 
DBB-B-AB-…-N-…-SM-… (luchtafvoer met lamellen) 

 
 
DBB-C-Z…-…-N-…-SM-… (luchttoevoer) / 
DBB-C-AB-…-N-…-SM-… (luchtafvoer met lamellen) 

 
 
Leverbare afmetingen DBB 

L L1  H H1 
325 350  115 152 
425 450  215 252 
525 550  315 352 
625 650    

825* 850    
1025* 1050    
1225* 1250    

Alle lengten en hoogten combineerbaar! 
 
* tussenbrug alleen bij uitvoering DBB-A-... (alleen  
 horizontale spleten) vanaf L ≥ 825. 
 
 
 
 

 
 
DBB-A-AA-…-N-…-SM-… (luchtafvoer zonder lamellen) 

 
 
 
DBB-B-AA-…-N-…-SM-… (luchtafvoer zonder lamellen) 

 
 
 
DBB-C-AA-…-N-…-SM-… (luchtafvoer zonder lamellen) 

 
 
Tussenbrug 
Detail X Detail Y  
(met lamellen) (zonder lamellen) 

 
Tussenbrug 

Alleen bij uitvoering DBB-A-... 
(alleen horizontale spleten) vanaf L ≥ 825 

 

ca.
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BANDUITVOERING (-B) 
Alleen uitvoering DBB-A-… (alleen horizontale spleten) mogelijk. 
 
Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de plafondluchtdoorlaat DBB als band 
wordt de totale lengte BL bij de 2-delige uitvoering uit twee 
eindstukken en bij de meerdelige uitvoering in tussenstukken 
(TS) van 1012 mm en eindstukken (ES) samengesteld. 
De eindstukken kunnen in de lengten 506,5 tot 1231 mm 
worden gemaakt. 
 
Zonder aansluitkast 
 

2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2437 mm 

 
 
meerdelig bij een bandlengte BL > 2437 mm 

 
 
Max. lengte eindstuk (ES): 
ESmax = 1231 mm                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Eindstuk ES ≥ 831 met tussenbrug  
 (detail tussenbrug zie pagina 5). 
 
ES = eindstuk 
KES = aansluitkasteindstuk (KES = ES-20) 
TS = tussenstuk 
KTS = aansluitkasttussenstuk 
DS = verschilstuk (DS = BL1 - [n x TS]) 
N = aantal tussenstukken 
BL = bandlengte 
 
Aftakkingspositie / kastvorm zie pagina's 7+8. 
Montagemogelijkheid zie pagina 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met aansluitkast 
 

2-delig bij een bandlengte BL >1225 mm tot ≤ 2437 mm 

 
 
meerdelig bij een bandlengte BL > 2437 mm 

 
 
Max. lengte aansluitkasteindstuk (KES): 
KESmax = 1203,5 mm 
 
Minimale afstand aftakkingen in aansluitkast 
met aftakking aan de zijkant (-S1): met aftakking aan de 
bovenkant (-S0): 

 
 
Standaard hebben de aansluitkasteindstukken (KES) dezelfde 
afmetingen KHS / KB2 / øD als het alsuitkasttussenstuk (KTS) 
(afmetingen zie leverbare afmetingen, pagina 8 
Identificatie*).  
 
 

1.) 1.) 

1.) 1.) 
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TOEBEHOREN-AFMETINGEN 
 

Aansluitkast (-AK-48 / -AK-50) 
AK-48: voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-A… (luchtafvoer) 
 (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart]). 
AK-50: voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-Z… (luchttoevoer) 
 (met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat). 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 

Aftakkingspositie 
Aansluitkast recht: aansluitkast inspringend: 

 
- aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard) 
- aftakking aan de bovenkant (-S0)  
- aftakking aan de voorzijde (-S4, geen banduitvoering mogelijk) 
 

Aftakkingsdiameter voor aftakkingspositie "Aftakking aan de 
voorzijde (-S4)" is identiek aan die voor "Aftakking aan de 
zijkant aan de kast (-S1)". 
Aftakkingsdiameter voor aftakkingspositie "Aftakking aan de 
bovenkant (-S0)" is gedeeltelijk niet identiek aan die voor 
"Aftakking aan de zijkant aan de kast (-S1)". 
Tabel leverbare afmetingen en plafondopening zie pagina 8. 
 

Aansluitkast recht: 
(weergave DBB-…-SM-…-SM) 
met aftakking aan de bovenkant (-S0) 

 
met aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard) 

 
met aftakkingen aan de voorkant (-S4) 

 
*  buiten 

Aansluitkast inspringend: 
Bij KBS < (øD+30) wordt een getrapte kast gemaakt. 
Bij uitvoering -S0: KB2 = øD+30 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 

met aftakking aan de bovenkant (-S0) 

 
met aftakking aan de zijkant aan de kast (-S4) 

 
*  buiten 
 

Ophanging aansluitkast: 
 
 
 

 
Detail X 
Uitvoering luchtafvoer (-48) Uitvoering luchttoevoer (-50) 

 
 
 
Minimale hoogte KHS bij aftakkingspositie -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, echter min. 200 mm 
 

Minimale breedte KB2 bij aftakkingspositie -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 

De afmeting KBS kan niet worden gewijzigd. 
Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 
aftakkingspositie   -S0 en _S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar. 
 

Banduitvoering aansluitkast zie pagina 6. 

Detail Z 
Levertoestand met 
aanwezige ophangoog 

Detail Z 
met omgebogen ophanglus 

ca
. 

ca. 

ca. 

ca. 

ca
. 

binnen gelakt in de kleur 
RAL 9005 (zwart) Geperforeerde gelijkricht-

plaat 
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Leverbare afmetingen AK-48 / AK-50 
H KBS L KL Aftakkingspositie -S1 

(standaard) 
Aftakkingspositie -S0 Aftakkingspositie -S4 

    KHS KB2 n x øD Kastvorm KHS KB2 n x øD Kastvorm KHS KB2 n x øD Kastvorm 

115 118 

325 320 

265  -- 1x 
ø158 

 
200* 158*

1x ø98

 

265 188 1x 
ø158 

 

425 420 
525 520 

2x ø98625 620 
825 820 

285*  -- 1x 
ø198 285 228 1x 

ø198 1025 1020 4x 
ø98* 1225 1220 

215 218 

325 320 
285  -- 1x 

ø198 

 
200*

258 1x 
ø198 

 
285 258 1x 

ø198 

 

425 420 
525 520 
625 620 

335*  -- 1x 
ø248  -- 2x 

ø178   
 

335 278 1x 
ø248 

825 820 
1025 1020 
1225 1220 

315 318 

325 320 
335  -- 1x 

ø248 

 
200*

 -- 1x 
ø248 

 

335  -- 1x 
ø248  

425 420 
525 520 
625 620 

400*  -- 1x 
ø313  -- 2x 

ø222 400 358 1x 
ø313    

825 820 
1025 1020 
1225 1220 

* Afmetingen voor banduitvoering / n = aantal aftakkingen 
 
Kastvorm 
Recht: 
-S0 -S1   -S4 

       

Inspringend: 
-S0 -S4 

  
 

Minimale hoogte KHS bij aftakkingspositie -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, echter min. 200 mm 
 
Minimale breedte KB2 bij aftakkingspositie -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Minimaal verschil tussen KBS en KB2 = 40 mm. 
 
De afmeting KBS kan niet worden gewijzigd. 
Bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij 
aftakkingspositie   -S0 en _S4 is alleen de kastvorm 
inspringend verkrijgbaar. 
 
Plafondopening in de hoogte met AK-…-N-… : 
 DÖH = H + 10   
 
DÖH = plafondopening in de hoogte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal aftakkingen:
Aftakking aan de bovenkant (-S0) 
met 1 aftakking 

 
met 2 aftakkingen  

 
met 4 aftakkingen  

 
 
Aftakking aan de zijkant (-S1)  
(standaard) 
met 1 aftakking 

 
 
Aftakking aan de voorkant (-S4) 
Banduitvoering niet mogelijk. 
met 1 aftakking 

 

*

**

*

*
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Regelklep (-DK0 / -DK1 / -DK2), voor AK-…  
-- zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
-- met regelklep (-DK1) (standaard bij aftakkingspositie -S1). 
-- met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2) (standaard bij 

aftakkingspositie -S0 / -S4). 
 
--DK1:                                  
Aftakking aan de zijkant -S1  

 
 
-DK2 (met trekkabelverstelling): 
Aftakkingen aan de bovenkant -S0            Aftakkingen aan de voorkant -S4 

 
 
Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1), voor AK-…  
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard) 
-- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber. 
 
Detail Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolatie (-I0 / -Ii / -Ia), voor AK-…  
-- zonder isolatie (-I0) (standaard). 
-- met isolatie aan de binnenkant (-Ii). 
-- met isolatie aan de buitenkant (-Ia). 
 
Isolatie binnen (-Ii)   

 
Isolatie buiten (-la) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verstelling trekkabel 

Rubberen lippendichting 
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Schuifregister (-SN / -SS) 
-- zonder schuifregister (-SN) (standaard). 
-- met schuifregister (-SS). 
 
Aanbouw mogelijk bij SM en VM. 
Uitvoering VM alleen mogelijk met aansluitkast of 
tegentraverse ter plaatse. 
 
DBB-…-Z-…-SM-… (luchttoevoer, met schroefbevestiging) 

 
 
DBB-…-A-…-SM-… (luchtafvoer, met schroefbevestiging) 

 
 
DBB-…-Z-…-VM-… (luchttoevoer, met verdekte montage) 

 
 
DBB-…-A-…-VM-… (luchtafvoer, met verdekte montage) 

 
 
Plafondopening AK-…-SS-… (met schuifregister): 
 DÖH = H7 (H + 1) 
 DÖL = L  
 
DÖH = plafondopening in de hoogte 
DÖL  = plafondopening in de lengte 
 
Leverbare afmetingen SS  
 

L L3  H H3 H7 
325 310  115 112 116 
425 410  215 212 216 
525 510  315 312 316 
625 610     
825 810     

1025 1010     
1225 1210     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balbescherming (-B0 / -BS) 
-- zonder balbescherming (-B0) (standaard). 
-- met balbescherming (-BS). 
 
Niet mogelijk bij DBB-…-AL-ELOX. 
Aanbouw mogelijk bij SM en VM. 
Aanbouw balbescherming ter plaatse na de montage van de 
plafondluchtdoorlaat DBB. 
 
DBB-…-BS  

 
 
 
Leverbare afmetingen BS  
 

L L1  H H6 
325 350  115 150 
425 450  215 250 
525 550  315 350 
625 650    
825 850    

1025 1050    
1225 1250    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBB 

DBB Detail X Doorsnede A-A

Tussenprofiel vanaf L ≥ 1025 

ULS-schroef 
DIN EN ISO 7380 M6x30 

DBB 
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MONTAGEMOGELIJKHEDEN 
 

Schroefbevestiging (-SM, standaard) 
(weergave uitvoering “DBB-A-...”) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 

Met 4 verlagingen (L= 325-525) 

 
 

Met 6 verlagingen (L= ≥625 tot ≤1225) 

 
 
BANDUITVOERING (-B) 
 

Tussenstuk - Met 6 verlagingen (L1=1012) 

 
 

Eindstuk - Met 4 verlagingen (L1= ≥531 tot <631) 

 
 

Eindstuk - Met 6 verlagingen (L= ≥631 tot ≤1231) 

 
 
1.) met 4 of 6 verlagingen voor bolverzonken plaatschroef DIN ISO 

7051 ST3,9 (ter plaatse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Detail schroefbevestiging 
Zonder aansluitkast  
  
 

 
 
 
 
 
met aansluitkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leverbare afmetingen 
 

H H1 KBS 
115 152 118 
215 252 218 
315 352 318 

 
Opening voor de verstelling van de klep 
(alleen bij uitvoering met regelklep) 
Detail W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 
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Verdekte montage (-VM) 
 

- standaard bij frontpaneel uit aluminium. 
- alleen mogelijk met aansluitkast (aansluitkast ook ter 

plaatse mogelijk). 
- zonder aansluitkast moet de tegentraverse ter plaatse 

worden geplaatst. 
- bij de verdekte montage wordt de plafondluchtdoorlaat 

met een traverse en binnenzeskantschroeven (DIN EN ISO 
4762 M6) op de aansluitkast bevestigd. 

 
DBB-A-Z-…-VM-… (luchttoevoer) 

 
 
DBB-B-Z-…-VM-… (luchttoevoer) 

 
 
DBB-C-Z-…-VM-… (luchttoevoer) 

 
 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de 

bevestigingsschroef bedraagt 0,4 Nm! 
 
1.) aansluitkast AK-50 (luchttoevoer) 
2.) aansluitkast AK-48 (luchtafvoer) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBB-A-A-…-VM-… (luchtafvoer) 

 
 
DBB-B-A-…-VM-… (luchtafvoer) 

 
 
DBB-C-A-…-VM-… (luchtafvoer) 

 
 
Opening voor de verstelling van de klep 
(alleen bij uitvoering met regelklep) 
Detail W 
 

 
 

1.) 

1.) 

1.) 

2.) 

2.) 

2.) 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Drukverlies en geluidssterkte 

 
 
DBB-A-…, H = 115 mm (klep OPEN)

 
 
DBB-A-…, H = 215 mm (klep OPEN) 

 
 
DBB-A-…, H = 315 mm (klep OPEN) 

 
 

 
DBB-B-…, H = 215 mm (klep OPEN) 

 
 
DBB-B-…, H = 315 mm (klep OPEN) 

 
 
DBB-C-…, H = 215 mm (klep OPEN) 

 
 
DBB-C-…, H = 315 mm (klep OPEN) 

 
 

voor regelklep "GESLOTEN" geldt:
Δpt  = waarde in het diagram x 2 
LWA  = waarde in het diagram + 5 
dB(A) 
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal 
 
DBB-A-…, met plafondeffect 
uitblaas langs één of twee kanten 

zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 0,7 
 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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DBB-B-…, met plafondeffect 
uitblaas langs twee of drie kanten 
 

zijdelingse luchtrichting 

 
Hoofdluchtrichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zonder plafondeffect: diagram x 0,7 

VS = VSeite = VZU x 0,16 
VM = VMitte = VZU x 0,84 

 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
 

VM VM/2 VM/2 

VS 
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DBB-C-…, met plafondeffect 
uitblaas langs drie of vier kanten 
 
zijdelingse luchtrichting 

 
Hoofdluchtrichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zonder plafondeffect: diagram x 0,7 

VS = VSeite = VZU x 0,15 
VM = VMitte = VZU x 0,7 

 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
 

     

VM 
VM/2 VM/2 

VS
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Luchtworp 
DBB-A-…, zonder plafondeffect 
uitblaas langs één of twee kanten 
 

 
1.) Verwarming 
2.) koeling 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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DBB-B-…, zonder plafondeffect 
uitblaas langs twee of drie kanten 
 

1.) Verwarming 
2.) koeling 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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DBB-C-…, zonder plafondeffect 
uitblaas langs drie of vier kanten 
 

 
 

 
 
1.) Verwarming 
2.) koeling 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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Kritische worp 
 
DBB-A-…, met plafondeffect 
uitblaas langs één of twee kanten 

 
 
 
 

 
 
DBB-B-…, met plafondeffect 
uitblaas langs twee of drie kanten 

 
 
 

 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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DBB-C-…, met plafondeffect 
uitblaas langs drie of vier kanten 

 

 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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Inductiecoëfficiënt  
 
DBB-A-…, met plafondeffect 
uitblaas langs één of twee kanten 

    
zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 1,4 
 
 

DBB-B-…, met plafondeffect 
uitblaas langs twee of drie kanten 

zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 1,4 
 
 

DBB-C-…, met plafondeffect 
uitblaas langs drie of vier kanten 

  
zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 1,4 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
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Temperatuurcoëfficiënt 
 
DBB-A-…, met plafondeffect 
uitblaas langs één of twee kanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 0,7 
 
 

DBB-B-…, met plafondeffect 
uitblaas langs twee of drie kanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 0,7 
 
 

DBB-C-…, met plafondeffect 
uitblaas langs drie of vier kanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zonder plafondeffect: waarde in het diagram x 0,7 
 
L 3 = lengte 325 mm 
L 4 = lengte 425 mm 
L 5 = lengte 525 mm 
L 6 = lengte 625 mm 
L 8 = lengte 825 mm 
L 10 = lengte 1025 mm 
L 12 = lengte 1225 mm 
 
 

 
 
 
 



 DBB  
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Legende  |   

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-03-21| Pagina  24 

LEGENDE  
VZU (m3/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
VX (m3/u) [l/s] = totaal straalvolume op plaats x 
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de worp 
x (m) = horizontale worp 
y (m) = verticale worp 
x+y (m) = horizontale + verticale worp 
xkr (m) = kritische worp 
ρ (kg/m3) = dichtheid 
Δpt (PA) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A  
   (LWA = LWA1 + KF) 
KF (-) = Correctiefactor 
ΔTO (K) = Temperatuurverschil tussen 

luchttoevoer- en ruimtetemperatuur 
(ΔTO = tZU - tR) 

ΔTX (K) = Temperatuurverschil op de plaats x 
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU) 
TV (-) = Temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO) 
H (mm) = hoogte 
L (mm) = Lengte 
tZU (°C) = Luchttoevoertemperatuur 
tR (°C) = Ruimtetemperatuur 
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BESTELSLEUTEL DBB 
 

 

01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Luchtstroom Lengte Hoogte Enkele / banduitvoering 

Voorbeeld      
DBB -A -Z1 -00625 -115 -N 

 

07 08 09 10 11 12 
Materiaal Lak Lamellenkleur Montage Schuifregister Balbescherming 
      
-SB -9010 -L9010 -SM -SN  -B0 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 

Voorbeeld 
DBB-A-Z1-00625-115-N-SB-9010-L9010-SM-SN-B0 
 

Plafondluchtdoorlaat DBB | alleen horizontale spleten | luchttoevoer 1-zijdig | lengte 625 mm | hoogte 115 mm | enkele 
uitvoering | plaatstaal | gelakt in de kleur RAL 9010 | kunststof, gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit) | schroefbevestiging | zonder 
schuifregister | zonder balbescherming 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DBB = plafondluchtdoorlaat DBB 
 

02 - Uitvoering 
A = alleen horizontale spleten. 
B = horizontale spleten en aan een zijde verticale 

spleten  
  (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm/hoogte 215 mm). 
C = horizontale spleten en aan beide zijden verticale 

spleten  
  (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm/hoogte 215 mm). 
 

03 - Luchtstroom 
Z1 = luchttoevoer 1-zijdig (voor DBB-A) 
Z2 = luchttoevoer 2-zijdig (voor DBB-A en DBB-B) 
Z3 = luchttoevoer 3-zijdig (voor DBB-B en DBB-C) 
Z4 = luchttoevoer 4-zijdig (voor DBB-C) 
AA = luchtafvoer zonder lamellen  
AB = luchtafvoer met lamellen 
 

04 - Lengte 
00325 = Lengte 325 mm 
00425 = Lengte 425 mm 
00525 = Lengte 525 mm 
00625 = Lengte 625 mm 
00825 = Lengte 825 mm 
01025 = Lengte 1025 mm 
01225 = Lengte 1225 mm 
xxxxx = lengte in mm, bij banduitvoering (bij lengte BL > 

1225 mm: 2-delig bij een bandlengte BL ≤ 2437 
mm, meerdelig bij een bandlengte > 2437 mm) 
(altijd 5 cijfers). 

 

05 - Hoogte 
115 = hoogte 115 mm 
215 = hoogte 215 mm 
315 = hoogte 315 mm 
 

06 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering (standaard) 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) (bij lengte BL > 
1225 mm, modulelengte max. 1225 mm, alleen 
mogelijk bij uitvoering DBB-A). 

07 - Materiaal 
SB = plaatstaal (standaard). 
SV = verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk zonder lak). 
AL = aluminium (alleen mogelijk met VM-montage, 

alleen mogelijk met lak ELOX). 
 

08 - Lak 
0000 = zonder lak (alleen -SV mogelijk). 
9010 = gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) 

(alleen -SB mogelijk). 
xxxx = gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen 

(alleen -SB mogelijk) (altijd 4 cijfers). 
ELOX = natuurlijke tint (E6/EV1) (alleen -AL mogelijk). 
 

09 - Lamellenkleur 
00000 = zonder lamellen (standaard bij luchtafvoer) 
L9005 = kunststof, gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) 

(standaard). 
L9010 = kunststof, gelijkaardig aan RAL 9010 (wit). 
Axxxx = aluminium, gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel 

(achteraf niet verstelbaar) (altijd 5 cijfers). 
AELOX = aluminium natuurlijke tint (E6/EV1). 
 

10 - Montage 
SM = schroefbevestiging (standaard). 
VM = verdekte montage (standaard bij frontpaneel van 

aluminium, alleen mogelijk met aansluitkast, 
aansluitkast ook ter plaatse mogelijk). 

 

11 - Schuifregister 
SN = zonder schuifregister (standaard). 
SS = met schuifregister. 
 

12 - Balbescherming 
B0 = zonder balbescherming (standaard). 
BS = met balbescherming (niet mogelijk bij DBB-…-AL-ELOX). 
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BESTELSLEUTEL AK  

01 02 03 04 05 06 07 
Type Luchtdoorlaat Lengte Hoogte Enkele / banduitvoering Montage Materiaal 
Voorbeeld       
AK -50 -00625 -115 -N -SM -SV 

 

08 09 10 11 12 13 
Regelklep Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdiameter Aftakkingspositie 
      
-DK1 -GD1 -I0 -KHS -SDS -S1 

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld. 
 

Voorbeeld 
AK-50-00625-115-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-SDS-S1 
 

Aansluitkast, rechthoekige uitvoering I voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-Z…(luchttoevoer) I lengte 625 mm I hoogte 115 mm I enkele 
uitvoering I schroefbevestiging I verzinkt plaatstaal I met regelklep I met rubberen lippendichting I zonder isolatie I kasthoogte 
standaard I aftakkingsdiameter standaard I aftakkingen aan de zijkant aan de kast 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
AK = Aansluitkast, rechthoekige vorm 
 

02 - Luchtdoorlaat 
48 = voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-A…(luchtafvoer) 
  (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart]) 
50 = voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-

Z…(luchttoevoer) 
  (met geïntegreerde geperforeerde 

gelijkrichtplaat) 
 

03 - Lengte 
00325 = Lengte 325 mm 
00425 = Lengte 425 mm 
00525 = Lengte 525 mm 
00625 = Lengte 625 mm 
00825 = Lengte 825 mm 
01025 = Lengte 1025 mm 
01225 = Lengte 1225 mm 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij 

lengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte 
BL ≤ 2437 mm, meerdelig bij een bandlengte > 
2437 mm) (altijd 5 cijfers). 

 

04 - Hoogte 
115 = hoogte 115 mm 
215 = hoogte 215 mm 
315 = hoogte 315 mm 
 

05 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering (standaard) 
B = banduitvoering (bij lengte BL > 1225 mm, 

lengteverdeling SCHAKO-standaard bij 
banduitvoering). 

 

06 - Montage 
SM = Schroefmontage (standaard, schroeven moeten  
  ter plaatse worden voorzien). 
VM = verdekte montage. 
 
07 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 
 

08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK1 = met regelklep (standaard bij aftakkingspositie -S1). 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (standaard 

bij aftakkingspositie -S0 / -S4). 
 

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

10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ii = met isolatie aan de binnenkant. 
Ia = met isolatie aan de buitenkant. 
 

11 - Kasthoogte 
KHS = kasthoogte standaard. 
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

[KHS] bij aftakkingspositie -S1 en -S4 = 
aftakkingsdiameter + 87 mm, echter min. 200 mm) 
(altijd 3 cijfers). 

 

12 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers) (bij vergroting van de aftakkingsdiameter 
bij aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de 
kastvorm inspringend verkrijgbaar). 

 

13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant. 
S1 = aftakkingen aan de zijkant van de kast 

(standaard). 
S4 = aftakkingen aan de voorzijde (geen 

banduitvoering mogelijk). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Plafondrooster type DBB voor luchttoevoer en luchtafvoer, in 
rechthoekige uitvoering, vrije dwarsdoorsnede, weerstand en 
geluid in alle lamellenstanden gelijkblijvend. Bestaande uit 
frontpaneel met draaibaar gemonteerde afzonderlijk 
instelbare luchtrichtlamellen. 
Product: SCHAKO type DBB-… 
 
Uitvoering: 
- alleen horizontale spleten (-A).  
- horizontale spleten en aan een zijde verticale spleten (-B). 
 (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 215 mm) 
- horizontale spleten en aan beide zijden verticale spleten (-C). 
 (verkrijgbaar vanaf lengte 425 mm / hoogte 215 mm) 
 
Luchtstroom: 
- luchttoevoer 1-zijdig (voor DBB-A) (-Z1) 
- luchttoevoer 2-zijdig (voor DBB-A en DBB-B) (-Z2) 
- luchttoevoer 3-zijdig (voor DBB-B en DBB-C) (-Z3) 
- luchttoevoer 4-zijdig (voor DBB-C) (-Z4) 
- luchtafvoer zonder lamellen (-AA) 
- luchtafvoer met lamellen (-AB) 
 
Lengte: 
- 325 mm (-00325) 
- 425 mm (-00425) 
- 525 mm (-00525) 
- 625 mm (-00625) 
- 825 mm (-00825) 
- 1025 mm (-01025)  
- 1225 mm (-01225) 
- lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij lengte 

BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte BL ≤ 2437 mm, 
meerdelig bij een bandlengte > 2437 mm) (altijd 5 cijfers). 

 
Hoogte: 
- 115 mm (-115) 
- 215 mm (-215) 
- 315 mm (-315) 
 
Enkele/banduitvoering:  
- enkele uitvoering (-N) (standaard) 
- banduitvoering (-B) (lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering) (bij lengte BL > 1225 mm, 
modulelengte max. 1225 mm, alleen mogelijk bij 
uitvoering DBB-A). 

   
Materiaal / lak (frontpaneel): 
- plaatstaal (-SB): 
 - gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 
- verzinkt plaatstaal (-SV-0000) (alleen mogelijk zonder lak). 
- aluminium natuurlijke tint (E6/EV1, alleen mogelijk met 

VM-montage, alleen mogelijk met lak ELOX) (-AL-ELOX)
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lamellenkleur: 
- zonder lamellen (-00000) (standaard bij luchtafvoer). 
- Kunststof: 
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-L9005).  
 - kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard) (-L9010).  
- aluminium: 
 - gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (tegen 

meerprijs). De gelakte lamellen zijn achteraf niet 
verstelbaar (-Axxxx) (altijd 5 cijfers).  

 - natuurlijke tint (-AELOX). 
Montage: 
- schroefbevestiging (-SM, standaard)  
 - schroeven moeten door de installateur worden voorzien. 
- verdekte montage (-VM, standaard bij frontpaneel uit aluminium). 
 - alleen mogelijk met aansluitkast (aansluitkast ook ter 

plaatse mogelijk). 
 - zonder aansluitkast moet de tegentraverse ter plaatse 

worden geplaatst. 
 - bij de verdekte montage wordt de plafondluchtdoorlaat 

met een traverse en binnenzeskantschroeven (DIN EN 
ISO 4762 M6) op de aansluitkast bevestigd. 

 
Toebehoren: 
- aansluitkast, in rechthoekige bouwvorm, uit verzinkt 

plaatstaal (-SV, standaard), behuizing met ronde 
aansluitaftakking en ophanglussen. 

 - Luchtdoorlaat: 
  - voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-A… (luchtafvoer) (-48) 
   (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 [zwart]). 
  - voor plafondluchtdoorlaat DBB-…-Z… (luchttoevoer) (-50) 
   (met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat). 
 - Lengte: 
  - 325 mm (-00325) 
  - 425 mm (-00425) 
  - 525 mm (-00525) 
  - 625 mm (-00625) 
  - 825 mm (-00825) 
  - 1025 mm (-01025) 
  - 1225 mm (-01225) 
  - lengte in mm, vrij te kiezen, bij banduitvoering (bij 

lengte BL > 1225 mm: 2-delig bij een bandlengte 
BL ≤ 2437 mm, meerdelig bij een bandlengte > 
2437 mm) (altijd 5 cijfers). 

 - Hoogte: 
  - 115 mm (-115) 
  - 215 mm (-215) 
  - 315 mm (-315) 
 - Enkele / banduitvoering: 
  - enkele uitvoering (-N) (standaard). 
  - banduitvoering (-B) (bij lengte BL > 1225 mm, 

lengteverdeling SCHAKO-standaard bij 
banduitvoering). 

 - Montage: 
  - schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven 

door de installateur te voorzien). 
  - verdekte montage (-VM). 
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 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de 
eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. 
Standaard bij aftakkingspositie aan de zijkant (-S1). 

  - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling, standaard bij 
aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0) en 
aftakkingspositie aan de voorzijde (-S4). 

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

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0) (standaard). 
  - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan 

de binnenkant van de aansluitkast. 
  - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan 

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

hoogte [KHS] bij aftakkingspositie -S1 en -S4 = 
aftakkingsdiameter + 87 mm, echter min. 200 
mm) (altijd 3 cijfers). 

 - Aftakkingsdiameter: 
  - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
  - aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, 

altijd 3 cijfers) (bij vergroting van de 
aftakkingsdiameter bij aftakkingspositie -S0 en -S4 
is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar). 

 - Aftakkingspositie: 
  - aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard). 
  - aftakking aan de voorzijde (-S4, geen 

banduitvoering mogelijk). 
 
- Schuifregister (-SN / -SS) 
 - zonder schuifregister (-SN) (standaard). 
 - met schuifregister (-SS) 
  - voor de regeling van de luchthoeveelheid, uit 

verzinkt plaatstaal. 
  - uitvoering VM alleen mogelijk met aansluitkast of 

tegentraverse ter plaatse. 
 
- Balbescherming (-B0 / -BS) 
 - zonder balbescherming (-B0) (standaard). 
 - met balbescherming (-BS) 
  - niet mogelijk bij DBB-…-AL-ELOX. 
  - van staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel. 
  
 
 


