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Beschrijving
Gebruik
De straalpijpendiffusor is een luchttoevoerelement, dat speciaal
werd ontwikkeld om grote raamoppervlakken vrij te houden
van condens. Haar hoge indringdiepten, ondanks kleine lucht-
hoeveelheden, en het gunstige akoestische gedrag laten aan-
vullend een veelzijdig gebruik toe. De straalpijpendiffusor van
het type DSA kan zowel in het plafond als ook in de vloer worden
ingebouwd. Om het oppervlak glad te krijgen, kan een afdekplaat
worden geplaatst, die de nozzles bedekt.
De uitvoeringen met verstelbare nozzles maken praktisch onbe-
grensde instelmogelijkheden mogelijk, omdat de nozzles afzon-
derlijk in de gewenste uitblaasrichting kunnen worden ingesteld.
De straalpijpendiffusor kan met één of twee rijen worden gele-
verd.

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Nozzles
- Kunststof, gelijkaardig aan RAL-kleur 9010 (-DW, wit,

standaard), gelijkaardig aan RAL 9005 (-DS, zwart) of ge-
lijkaardig aan RAL 9006 (-DA, wit aluminium)

Frontpaneel
- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (-SB-9010, wit, standaard),

RAL 9005 (-SB-9005, zwart) of RAL-kleur vrij te kiezen (-
SB-xxxx)

DSA-F0-... - met vaste nozzles, met frontpaneel aan kast
verbonden.

DSA-V0-... - met manueel, afzonderlijk verstelbare nozz-
les, met frontpaneel aan kast verbonden.

DSA-D0-... - met vaste nozzles, demonteerbaar frontpa-
neel.

DSA-VD-... - met manueel, afzonderlijk verstelbare nozz-
les, met demonteerbaar frontpaneel.

DSA-...-1-... - Nozzles één rij
DSA-...-2-... - Nozzles twee rijen
DSA-...-N-... - Enkele lengte
DSA-...-B-... - Banduitvoering

- bij DSA-F0-... / DSA-V0-... 
vanaf BL >1200 mm

- bij DSA-D0-... / DSA-VD-... 
vanaf BL >1225 mm

Aansluitkast (-AK-30)
- rechthoekige bouwvorm. Behuizing met ronde aansluitaf-

takking en ophangogen.
- Bevestiging:

- Vaste verbinding (-FV) (standaard bij DSA-F0-... / DSA-
V0-..., niet mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-...)

- Schroefmontage (-SM, standaard, schroeven door de 
installateur te voorzien, niet mogelijk bij DSA-F0-... / 
DSA-V0-...)

- Verdekte montage (-VM, niet mogelijk bij DSA-F0-... / 
DSA-V0-...)

- bestaande uit verzinkt plaatstaal (-SV)
- Kasthoogte:

- Standaard (-KHS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftak-

kingspositie -S0 / -S1 = aftakkingsdiameter + 42 mm, 
minimale hoogte bij aftakkingspositie -S4 = aftakkings-
diameter + 67 mm)

- Kastbreedte:
- Standaard (-KBS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale breedte bij aftak-

kingspositie -S0 = aftakkingsdiameter + 30 mm)
- Diameter aftakkingen:

- Standaard (-SDS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm)

- Aftakkingspositie:
- 1 aftakking aan de bovenkant (-S0)
- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)
- 1 aftakking aan de voorkant (-S4)

Regelklep (-DK1), voor AK-...
- uit verzinkt plaatstaal
- aan de voorzijde verstelbaar, voor de regeling van de lucht-

hoeveelheid.
Rubberen lippendichting (-GD1), voor AK-...

- speciaal rubber, aan de aftakking van de aansluitkast.
Thermische isolatie (-Ii/-Ia), voor AK-...

- aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aansluit-
kast

- aan de buitenkant (-Ia), aan de buitenkant van de aansluit-
kast (ophangogen alleen omgebogen mogelijk)

Schuifregister (-SS)
- uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk bij DSA-D0-... /

DSA-VD-...)
Afdekplaat (-AB)

- uit plaatstaal gelakt in de kleur van het frontpaneel (alleen 
mogelijk bij DSA-F0).
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Bevestiging

Opgelet:
We wijzen erop dat er bij het reinigen van de verstelbare nozzles 
slechts met weinig druk over de nozzle mag worden geveegd.

Het nozzlerooster DSA kan tot een ruimtemperatuur van max. 
+50 °C worden ingezet.

vaste verbinding (-FV)
- Frontpaneel aan de kast verbonden (standaard voor DSA-

F0-... / DSA-V0-..., niet mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-...)
Schroefbevestiging (-SM)

- Standaard voor DSA-D0-... / DSA-VD-..., met verlaging
voor bolverzonken plaatschroeven DIN ISO 7051 ST3,9
(door de installateur te voorzien) (niet mogelijk bij DSA-
F0-... / DSA-V0-...)

Verborgen montage (-VM)
- Traversenbevestiging (mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-

..., tegen meerprijs) alleen in combinatie met aansluitkast
mogelijk. (niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)



Straalpijpendiffusor DSA

04/01 - 5

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

14.05.2019Staat:

Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen DSA-F0 / V0 (enkelvoudige lengte)

DSA-F0-...-N-...-FV met AK-30-...-N-FV-...-S1
(met vaste nozzles, met frontpaneel aan kast verbonden, aftakkingspo-
sitie aan de zijkant)

DSA-V0-...-N-...-FV met AK-30-...-N-FV-...-S1
(met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles, met frontpaneel aan 
kast verbonden, aftakkingspositie aan de zijkant)

Leverbare afmetingen DSA-F0 / V0-...

Minimale afmeting KHS:
bij aftakkingspositie S0 / S1 = aftakkingsdiameter øD + 42 mm
bij aftakkingspositie S4 = aftakkingsdiameter øD + 67 mm

Minimale afmeting KBS: 
bij aftakkingspositie S0 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm

Detail X zie pagina 9. Detail Y zie pagina 8.

Positie aftakkingen AK
Aanzicht A (weergave DSA-F0, ook geldig voor DSA-V0)

Ophanging aansluitkast
Detail Z

Aftakkingspositie AK

Bevestiging (zie pagina 9)
Vaste verbinding standaard.
Schroefmontage en verdekte montage niet mogelijk.

L DSA-F0 / V0-...-1-... DSA-F0 / V0-...-2-...

Aantal nozzles øD Aantal nozzles øD

600 12 123 24 178
800 16 123 32 178
1000 20 123 40 178
1200 24 2 x 123 48 2 x 178

DSA-F0-...-1-... DSA-F0-...-2-...

ca.ca.

DSA-V0-...-1-... DSA-V0-...-2-...
ca. ca.

L < 1000

L > 1000

Levertoestand met aanwezige ophanglus

met omgebogen ophanglus
DSA-F0 / V0

a

DSA-...-1-... 57

DSA-...-2-... 96

Afmeting AK-... voor af-

S0 = aftakkingen aan de 
bovenkant

S1 = aftakkingen zijde-
lings aan de kast 
(standaard)

S4 = Aftakking aan de 
voorkant (niet 
mogelijk bij band-
uitvoering)

S1 (standaard)

S0

S4
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Banduitvoering DSA-F0 / V0
(weergave DSA-F0, ook geldig voor DSA-V0)

DSA-F0 / V0-...-B-...-FV met AK-30-...-B-FV-...-S1
2-delig bij bandlengte BL ≤ 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL > 2025 mm

Bij de uitvoering van het nozzlerooster DSA als Band >2025 mm, 
wordt de totale lengte BL in standaardbouwlengten (tussenstuk-
ken) van 1000 mm samengesteld. De eindstukken ≤ 1200 mm 
tot ≥ 400 mm kunnen met aansluitkasten worden uitgerust.
De eindstukken < 400 mm worden als blindstuk, zonder aan-
sluitkast uitgevoerd. Een andere bandindeling op aanvraag en 
instructie van de klant is mogelijk.

min.

min.

ES = EINDSTUK
TS = Tussenstuk(ken)
KES = Kasteindstuk
KTS = Kasttussenstuk(ken)
BL = bandlengte
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Afmetingen DSA-D0 / VD (enkelvoudige lengte)

DSA-D0-...-N-...-SM met AK-30-...-N-SM-...-S1
(met vaste nozzles, met demonteerbaar frontpaneel, aftakkings-
positie aan de zijkant)

DSA-VD-...-N-...-SM met AK-30-...-N-SM-...-S1
(met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles, met demonteer-
baar frontpaneel, aftakkingspositie aan de zijkant)

Leverbare afmetingen DSA-D0 / VD-...

Minimale afmeting KHS:
bij aftakkingspositie S0 / S1 = aftakkingsdiameter øD + 42 mm
bij aftakkingspositie S4 = aftakkingsdiameter øD + 67 mm

Minimale afmeting KBS: 
bij aftakkingspositie S0 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm

Detail W zie pagina 9. Detail Y zie pagina 8.
EÖ = inbouwopening

Positie aftakkingen AK
Aanzicht B (weergave DSA-D0, ook geldig voor DSA-VD)

Ophanging aansluitkast
Detail Z

Aftakkingspositie

Bevestiging (zie pagina 9)
Schroefmontage standaard.
Verdekte montage tegen meerprijs.
Vaste verbinding niet mogelijk.

L L1 DSA-D0 / VD-...-1-... DSA-D0 / VD-...-2-...

Aantal nozz-
les

øD Aantal nozz-
les

øD

625 650 12 123 24 178
825 850 16 123 32 178

1025 1050 20 123 40 178
1225 1250 24 2 x 123 48 2 x 178

DSA-D0-...-1 DSA-D0-...-2

ca.ca.

DSA-VD-...-1 DSA-VD-...-2

ca.ca.

L < 1000

L > 1000

Levertoestand met aanwezige ophanglus

met omgebogen ophanglus
DSA-D0 / VD

a

DSA-...-1-... 42

DSA-...-2-... 92

Afmeting AK-... voor af-

S0 = aftakkingen aan de 
bovenkant

S1 = aftakkingen zijde-
lings aan de kast 
(standaard)

S4 = Aftakking aan de 
voorkant (niet 
mogelijk bij band-
uitvoering)

S1 (standaard)

S0

S4
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Banduitvoering DSA-D0 / VD
(weergave DSA-D0, ook geldig voor DSA-VD)

DSA-D0 / VD-...-B-...-SM met AK-30-...-B-SM-...-S1
2-delig bij bandlengte BL ≤ 2025 mm

meerdelig bij een bandlengte BL > 2025 mm

Bij de uitvoering van het nozzlerooster DSA als Band >2025 mm, 
wordt de totale lengte BL in standaardbouwlengten (tussenstuk-
ken) van 1000 mm samengesteld. De eindstukken ≤ 1200 mm 
tot ≥ 400 mm kunnen met aansluitkasten worden uitgerust.
De eindstukken < 400 mm worden als blindstuk, zonder aan-
sluitkast uitgevoerd. Een andere bandindeling op aanvraag en 
instructie van de klant is mogelijk.

min.

min.

ES = EINDSTUK
TS = Tussenstuk(ken)
KES = Kasteindstuk
KTS = Kasttussenstuk(ken)
BL = bandlengte
BL1 = Totale roosterlengte
EÖ = Inbouwopening
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Afmetingen van de toebehoren
Schuifregister (-SS) 
(weergave DSA-D0, ook geldig voor DSA-VD)
Alleen mogelijk bij DSA-D0-...- en DSA-VD-...

Leverbare afmetingen (-SS)

Afdekplaat (-AB)
(alleen mogelijk bij DSA-F0-...)

AB = afdekplaat

Regelklep (-DK1), voor AK-...

Verstelling regelklep in frontpaneel DSA-....
Aanzicht C

DV = opening voor verstelling van de klep

Rubberen lippendichting (-GD1), voor AK-...
Detail Y

Thermische isolatie (-Ii / -Ia), voor AK-...
(weergave aansluitkast voor DSA-D0/VD, ook geldig voor DSA-
F0/V0) 
binnenkant (-Ii)

buitenkant (-Ia)
Bij isolatie aan de buitenkant is de leveringstoestand van het op-
hangoog altijd omgebogen.

L L2 B2

625 610 DSA-D0/VD-...-1-... 60

825 810 DSA-D0/VD-...-2-... 110

1025 1010

1225 1210

AB AB

DSA-F0-...-1-... DSA-F0-...-2-...

DSA-...-1-... DSA-...-2-... 

e
DSA-F0-... 
DSA-V0-...

met 1 rij 14
met 2 rijen 15

DSA-D0-...
DSA-VD-...

met 1 rij
30,5

met 2 rijenDV
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Bevestigingsmogelijkheden

Vaste verbinding (-FV)
(standaard bij DSA-F0-... en DSA-V0-..., niet mogelijk bij DSA-
D0-... en DSA-VD-...)
Detail X

Schroefbevestiging (-SM)
(standaard voor DSA-D0-... en DSA-VD-..., niet mogelijk bij 
DSA-F0-... en DSA-V0-...)
Detail W

Aantal verlagingen:
Enkelvoudige lengten met 6 verlagingen

Banduitvoering

Verdekte montage (-VM)
(mogelijk bij DSA-D0-... en DSA-VD-..., niet mogelijk bij DSA-
F0-... en DSA-V0-...)
Enkel in combinatie met aansluitkast mogelijk!

DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...
(weergave DSA-D0, ook geldig voor DSA-VD)

DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...
(weergave DSA-D0, ook geldig voor DSA-VD

1.)

2.)

2.)

Tussenstuk met 6 verlagingen

Eindstuk met 6 of 4 verlagingen

2.)

2.) 3.)

1.) Klinknagels DIN 7337- A 3,2 x 2-ST/ST
2.) Verlaging voor bolverzonken plaatschroef DIN ISO 7051 ST3,9 

(door de installateur te voorzien)
3.) vanaf eindstuk ≥ 625

ES = EINDSTUK
TS = Tussenstuk(ken)
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Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte
DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-... (met 1 rij)
L = 1000

DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-... (met 2 rijen)
L = 1000

Correctiefactor voor geluidsvermogensniveau 
bij DSA-V0-... en DSA-VD-... :
LWA(DSA-V0/-VD-...) = 1,38 x (LWADSA-F0/-D0-...)

Klepstand (DS): GE-
SLO-
TEN

= 0%

OPEN = 100%
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maximale snelheid op het einde van de worp

DSA-...-1-... (isotherm) DSA-...-2-... (isotherm)

Correctiefactoren voor gemiddelde snelheden vgemiddeld

verticaal uitblazende 
nozzles,
met wandeffect

DSA-...-1-... DSA-...-2-...
vgemiddeld= vmax x 

0,7
vgemiddeld= vmax x 

0,65

Correctiefactoren voor gemiddelde snelheden vgemiddeld

horizontaal uitbla-
zende nozzles recht, 
maximale snelheid op 
het einde van de worp 
(isotherm) met pla-
fondeffect

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vgemiddeld= vmax x 0,7 vgemiddeld= vmax x 0,7

Correctiefactoren voor gemiddelde snelheden vgemiddeld

horizontaal
uitblazende nozzles 
divergerend, 
maximale snelheid 
op het einde van de 
worp (isotherm) 
met plafondeffect

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vgemiddeld= vmax x 0,33 vgemiddeld= vmax x 0,28
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maximale indringdiepte

DSA-...-1 (bij verwarming) DSA-...-2-... (bij verwarming)

DSA-...-1-... DSA-...-2-...
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Temperatuur- en inductiecoëfficiënten

DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-...
Correctiefactor
voor DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-...

DSA-V0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...
Correctiefactor
voor DSA-V0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...

i x 0,77
TV x 1,41

i x 0,77
TV x 1,41



Straalpijpendiffusor DSA

04/01 - 15

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

14.05.2019Staat:

Legende
∆pt (Pa) = drukverlies
VZU (m³/h m) = luchttoevoervolume per meter
VZU [l/s m] = luchttoevoervolume per meter
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
ρ (kg/m³) = dichtheid
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van de worp
yH (m) = maximale indringdiepte bij verwarming
yi (m) = maximale indringdiepte isotherm
∆TO (K) = Temperatuurverschil tussen luchttoevoer-

en ruimtetemperatuur (∆TO = tZU - tR)
tZU (K) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (K) = Ruimtetemperatuur
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ∆TX / ∆TO)
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i=VX / VZU)
x+y (m) = horizontale + verticale worp
L (mm) = Lengte
∆TX (K) = temperatuurverschil op plaats x
VX (m³/h) = totaal stroomvolume op plaats x
VX [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
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Bestelinformatie DSA

Voorbeeld
DSA-F0-00600-1-N-SB-F9010-DW-FV-SN-B0

Nozzlerooster type DSA I met vaste nozzles en frontplaat aan de kast verbonden I lengte 600 mm I één rij I enkele lengte I plaatstaal I gelakt 
RAL9010 I wit gelijkaardig aan RAL9010 I met vaste verbinding I zonder schuifregister I zonder afdekplaat

Bestelinformatie
01 - type

02 - uitvoering

03 - Lengte

04 - Hoogte

05 - Enkele/banduitvoering

06 - Materiaal

07 - lak

08 - Nozzlekleur

09 - Bevestiging

10 - schuifregister

11 - Afdekplaat

01 02 03 04 05

Type Uitvoering lengte hoogte Enkele/banduitvoering
Voorbeeld

DSA -F0 -00600 -1 -N

06 07 08 09 10 11

Materiaal Lak Nozzlekleur Bevestiging schuifregister Afdekplaat

-SB -F9010 -DW -FV -SN  -B0

DSA = Nozzlerooster type DSA

F0 = met vaste nozzles en met frontpaneel aan kast verbonden
V0 = met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles en frontpa-

neel aan kast verbonden
D0 = met vaste nozzles en frontpaneel demonteerbaar

VD = met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles en frontpa-
neel demonteerbaar

00600 = Roosterlengte 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

00625 = Roosterlengte 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = Roosterlengte 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = Roosterlengte 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

01000 = Roosterlengte  1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = Roosterlengte 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = Roosterlengte  1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

01225 = Roosterlengte 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = Banduitvoering (altijd met 5 cijfers)

- vanaf BL > 1200 mm bij DSA-F0-... / DSA-V0-... 
- vanaf BL > 1225 mm bij DSA-D0-... / DSA-VD-...

1 = Nozzles 1 rij

2 = Nozzles 2 rijen

N = Enkele lengte
B = Banduitvoering (twee- of meerdelig)

- bij DSA-F0-... / DSA-V0-... vanaf BL >1200 mm 
- bij DSA-D0-... / DSA-VD-... vanaf BL >1225 mm

SB = plaatstaal (standaard)

9010 = RAL9010 (wit, standaard)
9005 = RAL9005 (zwart)

xxxx = Gelakt in RAL-kleur naar keuze (altijd 4 cijfers)

DS = zwart gelijkaardig aan RAL9005
DA = wit aluminium gelijkaardig aan RAL9006
DW = wit gelijkaardig aan RAL9010 (standaard)

FV = Vaste verbinding (standaard bij DSA-F0-... / DSA-V0-..., niet 
mogelijk bij DSA-D0-... en DSA-VD-...)

SM = Schroefmontage (standaard bij DSA-D0-... / DSA-VD-..., 
niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)

VM = verdekte montage (mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-..., 
niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)

SN = zonder schuifregister
SS = met schuifregister (alleen mogelijk bij DSA-DO-... / DSA-

VD-...)

A0 = zonder afdekplaat (standaard)
AB = met afdekplaat (alleen mogelijk bij DSA-F0-..., gelakt in de 

kleur van het frontpaneel)
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Bestelinformatie AK DSA

Voorbeeld
AK-30-00600-068-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Aansluitkast, rechthoekige uitvoering I passend voor uitlaat type DSA I lengte 600 mm I hoogte 68 mm I enkele lengte I met schroefbevestiging I 
verzinkt plaatstaal I met regelklep I met rubberen lippendichting I zonder kastisolatie I kasthoogte standaard I kastbreedte standaard I aftakkings-
diameter standaard I aftakkingen zijdelings

Bestelinformatie
01 - type

02 - luchtdoorlaat

03 - Lengte

04 - Hoogte

05 - Enkele/banduitvoering

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Isolatie

11 - Kasthoogte

12 - Kastbreedte

13 - Aftakkingsdiameter

14 - Ordening aftakkingen

01 02 03 04 05 06 07

Type Luchtdoorlaat lengte hoogte Enkele/banduitvoering Bevestiging Materiaal
Voorbeeld

AK -30 -00600 -068 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14

Regelklep Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte kastbreedte diameter aftakkingen Aftakkingspositie

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = Aansluitkast, rechthoekige bouwvorm

30 = voor nozzlerooster type DSA-...

00600 = Roosterlengte 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

00625 = Roosterlengte 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = Roosterlengte 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = Roosterlengte 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)

01000 = Roosterlengte  1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = Roosterlengte 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = Roosterlengte  1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)

01225 = Roosterlengte 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = Lengte in mm bij banduitvoering > 1200 mm 

(altijd 5 cijfers)

068 = Met 1 rij (DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...)
083 = Met 1 rij (DSA-F0-...-1-... / DSA-V0-...-1-...)
118 = Met 2 rijen (DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...)

122 = Met 2 rijen (DSA-F0-...-2-... / DSA-V0-...-2-...)

N = Enkele lengte (standaard)
B = Banduitvoering (modulelengte max. 1200 mm)

FV = Vaste verbinding (standaard bij DSA-F0-... / DSA-V0-..., niet 
mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-...)

SM = Schroefmontage (standaard bij DSA-D0-... / DSA-VD-..., 
schroeven door de installateur te voorzien, niet mogelijk bij 
DSA-F0-... / DSA-V0-...)

VM = verdekte montage (niet mogelijk bij DSA-F0-... / DSA-V0-...)

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)

DK1 = met regelklep

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

I0 = zonder isolatie (standaard)
Ii = met kastisolatie aan de binnenkant

Ia = met kastisolatie aan de buitenkant (ophangogen alleen 
omgebogen mogelijk)

KHS = kasthoogte standaard

xxx = Kasthoogte in mm (minimale hoogte bij aftakkingspositie 
S0 / S1 = aftakkingsdiameter øD + 42 mm, minimale hoogte 
bij aftakkingspositie S4 = aftakkingsdiameter øD + 67 mm, 
altijd 3 cijfers)

KBS = Kastbreedte standaard
xxx = Kastbreedte in mm (minimale breedte bij aftakkingspositie 

S0 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm, altijd 3 cijfers)

SDS = Aftakkingsdiameter øD standaard
xxx = Aftakkingsdiameter øD in mm (altijd 3 cijfers)

S0 = aftakkingen aan de bovenkant
S1 = aftakkingen zijdelings aan de kast (standaard)

S4 = Aftakking aan de voorkant (niet mogelijk bij banduitvoering)
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Aanbestedingsteksten
Straalpijpendiffusor voor inbouw in plafonds of vloeren. Met
frontpaneel aan de kast verbonden.

Straalpijpendiffusor voor inbouw in plafonds of vloeren. Met de-
monteerbaar frontpaneel. Met verlagingen voor schroefmonta-
ge (-SM, standaard) of verdekte montage (-VM, traversen-
bevestiging, alleen in combinatie met aansluitkast mogelijk).

Roosterlengte:

Roosterhoogte:

Enkele-/banduitvoering:

Materiaal/lak:

Nozzlekleur:

Toebehoren:

- Met vaste nozzles uit kunststof.
Product: SCHAKO type DSA-F0-...-FV-...

- Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof.
Product: SCHAKO type DSA-V0-...-FV-...

- Met vaste nozzles uit kunststof.
Product: SCHAKO type DSA-D0-...-SM/-VM-...

- Met manueel, afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof.
Product: SCHAKO type DSA-VD-...-SM/-VM-...

- 600 (-00600) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
- 625 (-00625) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
- 800 (-00800) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
- 825 (-00825) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
- 1000 (-01000) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
- 1025 (-01025) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
- 1200 (-01200) (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
- 1225 (-01225) (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
- Banduitvoering (-xxxxx, altijd 5 cijfers)

- vanaf BL > 1200 mm bij DSA-F0-... / DSA-V0-... 
- vanaf BL > 1225 mm bij DSA-D0-... / DSA-VD-...

- Nozzles 1 rijen (-1)
- Nozzles 2 rijen (-2)

- Enkele lengte (-N)
- Banduitvoering (-B, twee- of meerdelig)

- bij DSA-F0-... / DSA-V0-... vanaf BL >1200 mm 
- bij DSA-D0-... / DSA-VD-... vanaf BL >1225 mm

- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (-SB-9010, wit, standaard)
- Gelakt plaatstaal RAL 9005 (-SB-9005, zwart)
- Gelakt plaatstaal RAL-kleur vrij te kiezen (-SB-xxxx)

- wit, gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (-DW, standaard)
- zwart, gelijkaardig aan kleur RAL 9005 (-DS, standaard)
- wit aluminium, gelijkaardig aan RAL-kleur 9006 (-DA)

- Aansluitkast (-AK-30), in rechthoekige vorm. Behuizing met
ronde aansluitaftakking en ophangogen bestaande uit ver-
zinkt plaatstaal (-SV).
- Bevestiging:

- Vaste verbinding (-FV) (standaard bij DSA-F0-... / DSA-
V0-..., niet mogelijk bij DSA-D0-... / DSA-VD-...)

- Schroefmontage (-SM, standaard, schroeven door de 
installateur te voorzien, niet mogelijk bij DSA-F0-... / 
DSA-V0-...)

- Verdekte montage (-VM, niet mogelijk bij DSA-F0-... / 
DSA-V0-...)

- Regelklep (-DK1) in de aansluitkast, aan de voorzijde ver-
stelbaar, uit verzinkt plaatstaal, voor de regeling van de 
luchthoeveelheid.

- Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan
de aansluitkastaftakking.

- met thermische isolatie
- aan de binnenkant (-Ii), aan de binnenkant van de aan-

sluitkast
- aan de buitenkant (-Ia), aan de buitenkant van de aan-

sluitkast (ophangogen alleen omgebogen mogelijk)
- Kasthoogte:

- Standaard (-KHS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale hoogte bij aftak-

kingspositie -S0 / -S1 = aftakkingsdiameter øD + 42 
mm, minimale hoogte bij aftakkingsposite -S4 = aftak-
kingsdiameter øD + 67 mm)

- Kastbreedte:
- Standaard (-KBS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm) (minimale breedte bij aftak-

kingspositie -S0 = aftakkingsdiameter øD + 30 mm)
- Diameter aftakkingen:

- Standaard (-SDS)
- vrij te kiezen (-xxx, in mm)

- Aftakkingspositie:
- 1 aftakking aan de bovenkant (-S0)
- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1, standaard)
- 1 aftakking aan de voorkant (-S4)

- Schuifregister (-SS), uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk
bij DSA-D0-... en DSA-VD-...).

- Afdekplaat (-AB), uit plaatstaal gelakt in de kleur van het
frontpaneel (alleen mogelijk bij DSA-F0-...).


