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Veiligheidsinstructies
Lees voor de installatie en inbedrijfstelling van het apparaat deze
handleiding volledig door. Let daarbij vooral op de instructies en
gebruiksvoorschriften met de gevaar- en waarschuwingssym-
bolen. Het niet in acht nemen kan zowel leiden tot schade aan
apparaten alsook tot persoonlijke letsels.
Wanneer u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt,
neem contact op met de fabrikant of de regionale vertegenwoor-
diger.

Algemene instructies

SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van:

Garantie
De apparaatgarantie geldt voor twee jaar vanaf de leveringsda-
tum en geldt voor alle productiefouten. Een uitzondering daarop
zijn de elektrische componenten waarvoor de overeenkomstige
garantie van de desbetreffende fabrikant geldig is. 
Bovendien valt schade aan het apparaat, die is veroorzaakt door
componenten die niet bij het apparaat zelf horen buiten de ga-
rantie.
De garantie dekt enkel terugzendingen en vervanging van defec-
te materialen.

Recycling

- De controle, de installatie, de hydraulische aansluiting en
de inbedrijfstelling van het apparaat mogen enkel door
deskundige vakmensen en met inachtneming van de gel-
dige voorschriften worden uitgevoerd.

- Elektrische en hydraulische aansluitingen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de installateur

- Verander geen stuur- of veiligheidselementen zonder
voorafgaande goedkeuring van de fabrikant of de plaatse-
lijke expeditieafdeling.

- verkeerd gebruik als gevolg van het niet kennen van de in-
houd van deze handleiding

- niet-inachtneming van de operationele voorwaarden van
het apparaat

- installatie en onderhoud door personeel zonder de nodige
vakbekwaamheid

- verkeerd gebruik van het apparaat of zijn werking onder
omstandigheden die niet overeenkomen met die in de
handleiding

- gebruik van niet-originele vervangstukken

Er wordt aangeraden om aan het einde van de le-
venscyclus van het apparaat
de bestanddelen zo goed mogelijk te recycleren
en ze dus een nieuw gebruik toe te wijzen.
Niet-recycleerbare onderdelen moeten door een af-
valverwerkingsbedrijf met de juiste kwalificaties
volgens de geldende wettelijke bepalingen worden
verwijderd.

We raden u aan dit handboek na de installatie te be-
waren en bij toekomstige onderhoudswerken te ge-
bruiken.

Gevarenteken

Belangrijke informatie

Voorzorgsmaatregel

Recycling
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Algemene instructies
Identificatie van het geleverde model
Het muurinductierooster van het type DISA-W beschikt over vier
verschillende nozzleconfiguraties: A, B, C en D en verschillende
apparaatlengtes. Voor het regelen van de luchtrichting is het
mogelijk om luchtrichtlamellen (afzonderlijk of volledig), in te
zetten.

Behuizing (1): verzinkt plaatstaal, met 1 tot 2 aansluitaftakkin-
gen DN 98, 123 (standaard) en ø 148 mm, stand aansluitaftak-
kingen horizontaal. 

Register (2): verticale 2-geleider (-H, standaard) of 4-geleider re-
gister (-HT, optioneel) voor het koelen en verwarmen. De registers
bestaan uit koperen buizen met een buitendiameter van 12 mm,
aluminiumribben, uitlaatsysteem en een stalen frame. 
Rooster (3): mogelijkheid voor de uitvoering in rooster met geper-
foreerde plaat uit verzinkt plaatstaal (uitvoeringen rooster met ge-
perforeerde plaat: -SR, -SQ, -RE en -OB) uit aluminium
stangpersprofiel (-PA). Beiden in gelakt in RAL 9010 (wit, stan-
daard).

Eindstukken (4): plaatstaal gelakt RAL 9010.
Hydraulische aansluitingen (5): al naargelang klantenwens kan
de hydraulische aansluit aan het register zowel links (-WS1) als
rechts (-WS2) van het apparaat plaatsvinden. Aansluiting beke-
ken in de luchtrichting.

functie
De vanuit de aansluitkast uitgevoerde primaire lucht (1) indu-
ceert secundaire lucht in de ruimte (2), deze wordt via het regis-
ter gekoeld of verwarmd (4).
De primaire luchttoevoer wordt gemengd met de gekoelde se-
cundaire lucht. De gemengde (3) primaire en secundaire lucht
wordt via luchttoevoerspleten met lage snelheid in de ruimte ge-
blazen. 

Schematische weergave van de functionering

Schematische voorstelling van het stroomverloop

5
4

1

2
3

DISA-...-SR DISA-...-SQ DISA-...-RE DISA-...-OB

1

2

3

4
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Installatie en inbedrijfstelling
Operationele voorwaarden
Voor de installatie of inbedrijfstelling van het apparaat moeten
volgende operationele voorwaarden in acht worden genomen:

Materiaalovername
Bij de inontvangstneming van de uitrusting moeten de compo-
nenten nauwkeurig worden gecontroleerd om te waarborgen dat
er geen schade is ontstaan bij het transport. Bovendien moet u
controleren of afmetingen, samenstelling en het nummer van de
identificatiesticker overeenkomen met uw bestelling.

Identificatiesticker:

Om mogelijke schade bij het transport te voorkomen, worden de
apparaten in de fabriek op paletten geplaatst (waarvan het ge-
wicht en de afmetingen aangepast zijn aan het betreffende appa-
raat) en verpakt met banden en in doorzichtige plasticfolie
afgeleverd. Het wordt aangeraden om die bescherming tot aan
de inbedrijfstelling van het apparaat te behouden. De openingen
van de buizen moeten met stofkappen zijn afgedekt om stof en
vuil te voorkomen. 

Transport, hijsen en behandeling
Transport en handling van het appa-
raat moeten in dezelfde positie gebeu-
ren als waarin het apparaat ook later
zal zijn aangebracht, tenzij er op het
apparaat zelf een uitdrukkelijke tegen-
gestelde aanwijzing staat.
Transport, lossen en optillen van het
gehele apparaat moeten met de nodi-
ge voorzichtigheid gebeuren en met
behulp van gereedschap dat geschikt is voor het gewicht en de af-
metingen van het apparaat.

(1) standaardeenheid: behuizing + opening + rooster en warmtewisselaar (leeg)
 

Opslag
Als het apparaat niet onmiddellijk na de inontvangstneming
wordt geïnstalleerd, dan moet het volgens de volgende aanwij-
zingen worden opgeslagen:

- Koel- en verwarmingsvloeistof: water of glycolen (ethyl of
propyleen) in een concentratie van minder dan 60 %

- Wateringangstemperatuur: boven het dauwpunt tot 80°C
(Houd er rekening mee dat veel steekverbindingen niet
werken bij watertemperaturen boven 65 °C).

- Luchtingangstemperatuur: van 2 tot 45 °C
- Max. werkingsdruk: 8 bar/95°C

- H: systeem met 2 geleiders
- OL: zonder luchtrichtlamellen
- SR: rooster met geperforeerde plaat, - perforaties Ø 6 mm -
- A: nozzleconfiguratie - A -
- 900: nominale lengte - 900 mm -
- 1200: totale lengte -1200 mm-
- M: behuizingspositie - in het midden-
- WS1: hydraulische aansluiting - links -
- As1: aftakkingsnummer - 1 aansluitaftakkingen in het midden -
- 123: diameter van de aansluitaftakkingen - 123 mm -
- 2E: eindstuk - uitvoering met twee eindstukken-

Om afzettingen en corrosie te voorkomen moet
de kwaliteit van het water voor het vullen overeen-
komen met de voorschriften van VDI 2035 en DIN
50930.

NL 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Gewicht (1) 

(kg) 
11 14 17 20 23 27 30 33

- Plaats het apparaat voor bewaring op een droge, zuivere, vei-
lige plaats, waar het geen schade kan oplopen, dat betekent
buiten aantastende atmosferische invloeden.

- Laat het apparaat in de beschermingsmiddelen (folie, ban-
den, pallets enz.) uit de fabriek, voor zover ze nog niet zijn
verwijderd.

- Bedek het apparaat met dekzeilen om het te beschermen te-
gen stof, vocht en extreme temperaturen.

- Toegangen, openingen en buizen moeten afgedekt zijn met
stofkappen.

Indien er tijdens de productie schade aan het appa-
raat zou ontstaan, richt u dan voor de installatie tot
uw plaatselijke verkoper.

Het apparaat kan enkel door het aan de behuizing
vast te houden in positie worden gehouden resp. be-
wogen. Het gewicht mag de wateraansluitingen niet
belasten.
SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade aan appa-
raten die optreedt ten gevolge van verkeerd(e) of hier
niet vermeld(e) handeling, opladen of lossen.
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Inbouw
Het muurinductierooster van het type DISA-W is geschikt voor de
verticale inbouw in de muur of plafonds. Zorg ervoor dat de appa-
raten niet buiten, op plaatsen waar het uiterst vochtig is (bijv. was-
serijen of zwembaden), er agressieve media, veel stofontwikkeling
is of waar er explosiegevaar is, worden aangebracht.
Voor een correcte installatie moeten volgende aanwijzingen worden
gevolgd: 

Montage 
De reeks DISA-W werd ontwikkeld voor de verticale inbouw in
de muur. Het apparaat wordt opgehangen aan een solide pla-
fond door middel van bevestigingsmateriaal dat werd goedge-
keurd door de installateur bijv. M6 stang met schroefdraad. De
bevestiging gebeurt aan de ter plaatse voorziene ophanglussen.

Tijdens de montage moet het einde van de registerbuizen afge-
dekt zijn om deze te beschermen tegen stof en vuil.

Banduitvoering

Bij bestelling -BV (bandverbinding), worden bandverbindings-
delen als toebehoren geleverd. De verbindingselemenen worden
eenzijdig bevestigd aan het apparaat met de geleverde schroe-
ven en kunnen met door de installateur voorziene schroefdraad-
stangen en door de installateur toegelaten
bevestigingsmateriaal op het solide plafond worden bevestigd.

- Zorg dat er zich aan de plaatsen waar openingen voor lucht-
toevoer en -afvoer zijn voorzien geen buizen, elektriciteitska-
bels, dwarsbalken, zuilen enz. bevinden.

- Installeer het apparaat op een plaats met de vereiste goede
luchtkwaliteit.

- Verzeker u ervan dat de wand en het plafond zowel voor het
gewicht van het apparaat geschikt zijn als voor het correct
aanbrengen van de bevestigingselementen in het plafond.

- Waar het apparaat wordt geïnstalleerd moet voldoende plaats
zijn en de noodzakelijke middelen voor montage en onderhoud
van alle componenten van het apparaat moeten voorhanden
zijn Zorg ervoor dat de kleppen makkelijk te bereiken zijn.

- De hoofdhydraulische buizen moeten boven het apparaat wor-
den aangebracht.

- Wanneer de hydraulische buizen lager liggen dan de ingang
van het apparaat dan moet de installateur een ontluchtingsmo-
gelijkheid voorzien. 

NL (mm) 1 aftakking 2 
aftakkinge

n
900

a,c a,b

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

a cbc a

NL-155
1/41/4

11
5

1/41/4

Gebruik gepast gereedschap, gepaste apparaten en
materialen bij het installeren van het apparaat en let
op de veiligheids- en andere geldende voorschrif-
ten.
SCHAKO is niet aansprakelijk voor schade die ont-
staan is door een verkeerde installatie of bij het ge-
bruik van ongeschikte bevestigingsinrichtingen.

A

A

B

B
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Hydraulische aansluitingen
Op vraag van de klant kan de wateraansluiting aan het register
zowel links (-WS1) alsook rechts (-WS2) worden aangebracht.
Standaard worden de buizen van de koelkringloop aan de bui-
tenkant en de buizen van de verwarmingskringloop in het mid-
den van het register aangebracht.

Hydraulische aansluitingen DISA-W-H (2 geleiders)

Hydraulische aansluitingen DISA-W-HT (4 geleiders)

Waterhoeveelheid van het register:

De verbinding van de hydraulische aansluitingen kan gebeuren
door solderen, pressen (in verbinding met steunmoffen) of met
zuurstofdiffusielagen, flexibele buizen en steekfittingen. Voor
het gebruik van flexibele buizen geldt de informatie van de fabri-
kant.
Bij het uitvoeren van hydraulische
aansluitingen moet er een ge-
schikt werktuig worden gebruikt
om een
overmatig aandraaien of ver-
draaien van de registerverbindin-
gen te voorkomen.

Tijdens het vullen van het register moet er met behulp van ter
plaatse voorziene ontluchtingsinstallatie voor worden gezorgd
dat er geen lucht achterblijft in de hydraulische kringloop.
Als het apparaat wordt aangebracht op een plaats met tempera-
turen onder het vriespunt dan moet de koelvloeistof glycol in
aangepaste verhouding worden bijgevoegd, zodat het vriespunt
van die vloeistof steeds onder de minimumtemperatuur van de
plaats van functioneren ligt. Let erop dat het gebruik van midde-
len ter bescherming tegen vorst onvermijdelijk een verlies aan
vermogen met zich meebrengt.

Aansluiting van de luchtkanalen
Het aanbrengen van de luchtkanalen gebeurt met behulp van be-
vestigingsringen, klemmen enz.

Optioneel kan aan uitlaataftakkin-
gen een rubberen dichtingsring
worden geïnstalleerd om de
dichtheid tusen het apparaat en
de buizen te garanderen.

Waterinhoud (liter)

NL
DISA-W-HT

DISA-W-H
Verwarming Koeling

900 0,2 0,6 0,8
1200 0,3 0,8 1
1500 0,3 1 1,3
1800 0,4 1,2 1,6
2100 0,5 1,4 1,8
2400 0,5 1,6 2,1
2700 0,6 1,8 2,4
3000 0,7 2 2,7

Ve
rw

ar
m

en
Ko

el
en

Om een gelijkmatig koelvermogen te bereiken,
moeten de muurinductieroosters van het type
DISA-W parallel op het koudwaterverdeelsysteem
worden aangesloten. 

De muurinductieroosters van het type DISA-W zijn
inductieapparaten voor "droge koeling". 
Om condensvorming te voorkomen moet de voor-
looptemperatuur van koud water zo worden geko-
zen dat het niet mogelijk is om onder het dauwpunt
te zakken, indien nodig moeten er beveiligingsin-
stallaties (condensmeters) worden geplaatst.



Inbouw, Montage en onderhoud DISA-W

Z11/27 - 8

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

20.10.2015Staat:

Aanbrengen van toebehoren
Kleppen en stelaandrijvingen
Kleppen en stelaandrijvingen worden niet in de fabriek geïnstal-
leerd. Bij de installatie moet er rekening worden gehouden met 
de informatie van de fabrikant.

temperatuurregelaar
Het monteren van de temperatuurregelaar moet volgens het ge-
kozen model gebeuren. Daarom moeten de aanwijzingen ge-
volgd worden die bij het desbetreffende model zijn bijgevoegd.
Om altijd optimaal de temperatuur via sensoren te kunnen me-
ten, moet u in principe echter op het volgende letten:

Condensmeter
De installatie van een condensmeter hangt af van het geselec-
teerde model. Volg de aanwijzingen die bij het desbetreffende 
model zijn bijgevoegd.

Instelling van de luchtrichtlamellen
Voor het regelen van de luchtstroom, luchtrichtlamellen hand-
matig draaien. 
Bij in blokken verstelbare lamellen kunnen 5 lamellen tegelijker-
tijd worden versteld.

Controles
Voor de inbedrijfstelling moet u onderstaande punten controle-
ren/ervoor zorgen dat onderstaande punten in orde zijn:

Bij de inbedrijfstelling zelf moet u zorgen dat onderstaande pun-
ten in orde zijn:

- Installeer de temperatuurregelaar niet in de buurt van of
boven een warmtebron (direct zonlicht, lampen, televisie-
toestellen, verwarmingsinstallaties, enz.), op plaatsen
waar het tocht of rechtstreeks tegenover een luchtrooster
waar lucht uitgeblazen wordt. 

- Installeer temperatuurregelaars minstens 1,5 meter bo-
ven de grond.

- Installeer temperatuurregelaars niet op naar buiten gerichte
wanden. 

Zorg er voor het boren voor dat u zeker bent dat er
in de muur op de plaats waar de temperatuurrege-
laar wordt aangebracht zich geen elektriciteitska-
bels bevinden.

Een verkeerde montage van de modules en van
de toebehoren kan leiden tot een aanzienlijk ver-
mogensverlies van het apparaat.

- Hydraulische aansluitingen werden volgens de voorschrif-
ten aangebracht en vertonen nergens lekken.

- De verbindings- en bevestigingselementen zijn voldoende
vast aangetrokken.

- Er werd een geschikte toegang voor het onderhoud voor-
zien.

- Met behulp van de door de installateur te voorziene ontluch-
tingsinstallaties kan er voor worden gezorgd dat geen lucht
achterblijft in het register en de kringloop.

- De verbindings- en bevestigingselementen zitten vast ge-
noeg.

- Bij verwarming is de temperatuur van de afgegeven lucht-
toevoer niet hoger dan 40 °C.

De verstelhoek van de luchtrichtlamellen mag max.
± 45° bedragen, daardoor kan de functie worden
gegarandeerd.
Bij een verstelhoek van de luchtrichtlamellen bui-
ten de rechte luchtstroom tot 45° vermindert
het koelvermogen van de warmtewisselaar met
max. 5 % en de horizontale worp wordt kleiner.

Na het uitvoeren van de genoemde punten, moet
de correcte bevestiging van het apparaat worden
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Onderhoud
Voor elke onderhoudsbeurt moeten de stroomvoorziening en de
hydraulische circulatie uit veiligheidsoverwegingen worden on-
derbroken.
Als het apparaat verwarmd werd, moet u wachten tot het regis-
ter afgekoeld is.

Uiteenhalen van de eenheden
De schroeven aan het apparaat zorgen voor een eenvoudige af-
name van het rooster om zo onderhoudsactiviteiten mogelijk te
maken.

Luchtkanalen en aansluitkasten
Reinig deze door het uitblazen met perslucht resp. met niet
agressieve reinigingsmiddelen.

Register
Om de technische eigenschappen van het apparaat te garande-
ren moet u de registers en warmtewisselaars goed zuiver hou-
den. Daarbij moet u ze op onderstaande manier onderhouden:

Indien er sprake is van condens, onderbreek dan de hydrauli-
sche kringloop en zoek naar de mogelijke oorzaak van het pro-
bleem.

Rooster
Reinig deze door het uitblazen met perslucht resp. met niet
agressieve reinigingsmiddelen.

Bij het onderhouden wordt aangeraden een be-
schermende uitrusting te dragen om snijwonden
en andere verwondingen door onderdelen met
scherpe kanten of puntige onderdelen van het ap-
paraat te voorkomen.

Om het ongewild draaien resp. omlaag klappen van
het rooster te voorkomen, controleert u best of de
vergrendelingen volgens voorschrift zijn gesloten.
Voor elke onderhoudsbeurt moeten de stroom-
voorziening en de hydraulische circulatie uit veilig-
heidsoverwegingen worden onderbroken.

- Indien het register vuil is, reinigt u het
door het te besproeien met water of met perslucht, resp.
door afzuigen.

- Gebruik voor de reiniging geen schurende producten, ver-
mits hierdoor de materialen van de DISA-W (verzinkt
staal, aluminium en koper) en de coatings (lak of ge-
eloxeerde oppervlakten) kunnen worden aangetast resp.
beschadigd.

- Als er tussen de ribben grotere verschillen in afstand zou-
den zijn moet u ze "uitrichten".

- Ontlucht de hydraulische circulaties van het register. Con-
troleer daarbij gelijktijdig of het hydraulische systeem mo-
gelijk ergens niet goed dicht is.

Als het apparaat in de winter wordt stilgelegd of
gedurende langere tijd stilstaat moet u het water
eruit laten lopen om schade aan het register door
ijsvorming uit te sluiten. Als u middelen ter be-
scherming tegen vorst gebruikt, stel dan eerst het
vriespunt vast.
Nadat het register opnieuw werd gevuld, moet de
installateur met behulp van de ontluchtingsinstal-
laties er voor zorgen dat er geen lucht achterblijft
in de hydraulische kringloop.
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Controle van de primaire volumestroom
De toegevoerde primaire volumestroom kan eenvoudig, door
het controleren van de statische druk met een Pa-meettoestel en
een meetbuis die bij ons te verkrijgen is als toebehoren, worden
gecontroleerd. 
Hiervoor wordt een uiteinde van de meetbuis die voorzien is van
een rubberen kap, tegen de luchtuitgang van een nozzle aan de
primaire luchtkast gedrukt (zie afbeelding) en het andere uitein-
de met de buisaansluiting wordt verbonden met het Pa-meet-
toestel. 

Met de op het meettoestel afgelezen waarden en navolgende for-
mule, kan de volumestroom worden bepaald:

V  [l/s] = primaire luchtstroom  
Ps [Pa] = statische druk 

De K-waarde wordt overgenomen uit volgende tabel:

Luchtdichtheid : ρ = 1,2 kg/m3

Nozzleconfiguratie A Nozzleconfiguratie B

NL (mm)

Nozzleconfigu-
ratie

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

 A 0,42 0,62 0,79 0,99 1,16 1,32 1,51 1,69

B 0,71 1,06 1,35 1,69 1,98 2,27 2,59 2,90

C 1,32 1,96 2,50 3,14 3,68 4,21 4,80 5,39

D 1,97 2,92 3,72 4,67 5,48 6,28 7,15 8,03

V K Ps=

 Het Pa-meettoestel wordt niet bijgeleverd.
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Inbouw, Montage en onderhoud DISA-W

Z11/27 - 11

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

20.10.2015Staat:

Nozzleconfiguratie C Nozzleconfiguratie D

Verhelpen van storingen
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat koelt of verwarmt niet
voldoende

Primaire luchthoeveelheid niet beschikbaar of te klein Primaire luchthoeveelheid controleren
Luchtinlaat en -afvoer van de binnenste eenheid zijn afge-
sloten

Verwijder vreemde voorwerpen en maak
het apparaat schoon

Lucht in hydraulische systeem
Ontluchten van het hydraulische systeem
Breng de installateur op de hoogte

Verkeerde aanbrenging van of storingen in de temperatuur-
regelaar of sensor

Installeer de thermostaat op een andere
plaats

Toevoegen van het koeling-verwarmingsregister
Reinigen van het register volgens de onder-
houdsinstructies

Er komt water uit het apparaat.

Condens in het register Wijzig de wateringangstemperatuur
De watercirculatie van de registers is niet gesloten

Breng de installateur op de hoogteRegister beschadigd
Verkeerde klep- of hydraulische aansluiting

Het apparaat maakt te veel lawaai

De luchtaanzuig- of luchtuitblaasopening, respectievelijk de
leidingen, zijn verstopt

Verwijder vreemde voorwerpen en maak
het apparaat schoon

Losse schroeven en bevestigingselementen Schroeven vastzetten

Vreemde voorwerpen of vuil op het registeroppervlak
Vreemde voorwerpen door voorzichtig te
borstelen
verwijderen

Primaire luchthoeveelheid voor geselecteerde configuratie
is te groot

Primaire luchthoeveelheid controleren


