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OVERZICHT PRODUCTVARIANTEN 
 

DSCXL-1-Z-… (luchttoevoer) 

           
 
 
 
DSCXL-1-A-… (luchtafvoer) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
De spleetdoorlaat van het type DSCXL is geschikt voor gebruik 
in ruimtes van 2,6 m tot 4 m hoog voor directe inbouw in gips-
kartonplafonds of verlaagde plafonds (drukplafonds). Door het 
speciaal gevormde frameprofiel is een goede inbouw mogelijk 
in het gipsplaatplafond.  
 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een schroef-
bevestiging met het GP-plafond mogelijk te maken. Als 
montagehulp worden bevestigingshoeken los meegeleverd. 
De van onderen verstelbare luchtrichtlamellen maken een ve-
elzijdige instelling van de uitblaasrichting mogelijk. Zo kan de 
luchtstroomgeleiding bij koeling een- of tweezijdig worden in-
gesteld. Daardoor wordt een maximale inductie bereikt en de 
snelheid en het temperatuurverschil van de luchttoevoerst-
room verminderen snel. 
 
De grote vrije doorsnede laat, in vergelijking met andere 
spleetdoorlaten, een hoger luchtdebiet toe. Door de stabiele 
luchtstroom en de hoge inductie kan de spleetdoorlaat DSCXL 
worden gebruikt in het koelgebied tot ΔT ≤ 12 K. 
 
De weerstand die door de lamellen wordt gegenereerd zorgt 
ervoor dat de luchttoevoer gelijkmatig over de lengte van de 
spleetdoorlaat wordt verdeeld. 
 
UITVOERINGEN 
DSCXL-1-… 1 spleet, met een spleetbreedte van 30 mm. 
DSCXL-…-Z luchttoevoer (met lamellen). 
DSCXL-…-A luchtafvoer (zonder lamel, met gatenplaat). 
DSCXL-…-PL frameprofiel PLASTER. 
DSCXL-...-V  lamellen verticaal uitblazend. 
DSCXL-…-L lamellen horizontaal eenzijdig links uitblazend 

(standaard). 
DSCXL-…-R lamellen horizontaal eenzijdig rechts uitblazend. 
DSCXL-…-0 zonder lamellen, met gatenplaat (bij luchtaf-

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

standaard bij banduitvoering). 
 
MONTAGE 
-- zonder kastmontage (-OM, standaard). 
 

Verbindingsbrug  

Verbindingsbrug  

Frameprofiel 

Frameprofiel 

Gatenplaat 

Lamel 



 DSCXL  
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Snelkeuze  |  Verwerking 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-12-02 | Pagina  3 

SNELKEUZE 
met aansluitkast, uitvoering luchttoevoer (met lamel) 
Waarden voor lengte L = 1000 mm 

VZU Δpt (Pa) LWA (dB(A)) 
(m³/h) [l/s]   

200 56 17 27 
250 69 27 33 
300 83 39 36 
350 97 53 39 
400 111 69 42 
450 125 88 46 

 
met aansluitkast, uitvoering luchtafvoer (zonder lamel) 
Waarden voor lengte L = 1000 mm 

VAB Δpt (Pa) LWA (dB(A)) 
(m³/h) [l/s]   

200 56 12 <20 
250 69 18 25 
300 83 27 30 
350 97 37 35 
400 111 48 38 
450 125 60 42 

 
LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

Lamellenstand (-L) 
eenzijdig horizontaal links 
uitblazend (standaard) 

Lamellenstand (-R) 
horizontaal eenzijdig rechts 
uitblazend 

 
Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend 

 

 

 

 
 
 
 
 

VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- frameprofiel PLASTER (-PL) bestaande uit: 
 - Aluminium ruw (-ALRO) (standaard). 
 - Aluminium gelakt: 
  - in kleur RAL 9010 (wit) (-9010) 
  - in kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011) 
  - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd  

4 cijfers) 
 
Lamellenkleur 
-- Aluminium gelakt:  
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart, standaard)  

(-L9011). 
 - RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) (altijd 5 cijfers). 
-- bij luchtafvoer zonder lamellen (-00000), met gatenplaat 

uit gelakt plaatstaal RAL 9011 (grafietzwart), als zichtplaat. 
 
Lamellenhouder 
-- Kunststof gelakt RAL 9011 (grafietzwart). 
 
Verbindingsplaat 
-- uit aluminium. 
-- alleen bij banduitvoering. 
-- los meegeleverd (telkens 2x per verbinding). 
 
Eindstuk (-EP/-EB) 
-- met omkanting voor bepleistering, aan beide zijden in de 

fabriek gemonteerd (-EP) (standaard). 
 - uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het fra-

meprofiel. 
-- glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het fra-

meprofiel. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tus-
senstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts ge-
monteerd. 
 
 
Bevestigingshoek 
-- uit geperforeerd plaatstaal. 
-- los geleverd. 
-- voor GP-plafond: 
 - Plafonddikte T = 12,5 mm (-125) (standaard). 
 - Plafonddikte T = 9,5 mm (-095). 
 - Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers). 
-- Montagehulp voor schroefbevestiging. 
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TOEBEHOREN 
Aansluitkast (-ASK-27) 
-- Uitvoering (aantal spleten): 
 - 1 spleet (-1). 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - Enkele uitvoering (-N, kastlengte KL max. 1500 mm). 
 - Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering). 
-- Lengte: 
 - Lengte L = 1000 mm (-01000) (kastlengte KL=1000 mm). 
 - Lengte L = 1500 mm (-01500) (kastlengte KL=1500 mm). 
 - Lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 

(kastlengte KL = L/totale kastlengte GKL = BL). 
-- Kastmontage: 
 - zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard). 
-- Materiaal:  
 - Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit verzinkt 

plaatstaal, in de aansluitaftakking, verstelbaar, voor de 
eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. 

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

aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) (standaard). 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de bui-

tenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - Kasthoogte standaard (-KHS). 
 - Kasthoogte (KHS) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 

cijfers) (minimale kasthoogte [KHS] bij aftakkingspositie 
S1+S4 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkings-
positie S0 = 250 mm). 

-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking van boven (-S0). 
 - Aftakking zijdelings (-S1) (standaard). 
 - Aftakkingen aan de voorkant (-S4) (niet mogelijk bij 

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

3 cijfers). 
-- Ophanging zonder popschroef (-E0) (standaard). 
-- met luchtverdeelplaat, uit verzinkt plaatstaal. 
 
Blindstuk (-BS0/-BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9011 (grafietzwart). 
 - mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm. 
 - alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoeksteun (-EW-27) 
Uitvoering (aantal spleten) met 1 spleet (-1), met spleet-
breedte 30 mm. 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd. 
-- Frameprofiel PLASTER (-PL). 
-- Frameoppervlak: 
 - Aluminium ruw (-ALRO) (standaard). 
 - Aluminium gelakt: 
  - In kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
  - In kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011). 
  - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 cijfers). 
-- kleur blindplaat, uit plaatstaal gelakt: 
 - in de kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-B9010). 
  - in de kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart) (-

B9011) (standaard). 
 - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (Bxxxx) (altijd  

5 cijfers). 
-- Hoek tussen de benen: 
  - Hoek α = 90° (-090) (standaard). 
  - Hoek (α) naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tussen α 

= 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk (altijd 3 
cijfers). 

--  Beenlengte links (a): 
  - Standaardlengte L=250 (-000). 
  - Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte) (altijd 3 cijfers). 
--  Beenlengte rechts (b): 
  - Standaardlengte L=250 (-000). 
  - Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte) (altijd 3 cijfers). 
-- met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) 

uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd. 
-- Plafondbevestiging via schroefbevestiging incl. bevesti-

gingshoek. 
-- Plafonddikte gipskarton: 
  - Plafonddikte T = 9,5 mm (-095). 
  - Plafonddikte T = 12,5 mm (-125) (standaard). 
  - Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 cijfers). 
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AFMETINGEN 

Luchttoevoer (-Z) 
DSCXL-1-Z (1 spleet) 

 
 

Luchtafvoer (-A) 
DSCXL-1-A (1 spleet) 

 
 

Plamuren 
Bij schroefbevestiging: S = 4 mm 
 

GP-plafond 
T = 9,5 mm / 12,5 mm (standaard) / vrij te kiezen. 
(zie pagina 11) 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd (zie pagina 11). Het aantal is afhankelijk van de 
lengte (L).  
 
1.) Bevestigingshoek in de levering inbegrepen 
2.) Luchtrichtlamellen 
3.) Gatenplaat 
4.) Eindstuk -EP 
* Breedte van de spleet tussen het frame en het eindstuk -EP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inbouwopening 

 
 

Lengteverdeling spleetdoorlaat 
Enkele uitvoering (-N) 
- Lengte L = 1000 mm (-N-01000) (kastlengte KL = 1000 mm). 
- Lengte L = 1500 mm (-N-01500) (kastlengte KL = 1500 mm). 
- Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx) (altijd 5 cijfers). 
 (kastlengte KL = L, enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot 

≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust). 

 
Banduitvoering (-B) 
- Lengte (L) in mm, vrij te kiezen, als band (-B-xxxxx) (altijd 5 

cijfers) (totale kastlengte GKL = BL). 

 
 

Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat van het type DSCXL als 
band wordt de totale lengte BL in bouwlengten (tussenstuk-
ken) van 1000 mm of 1500 mm samengesteld. De verschilstuk-
ken worden in de bouwlengten ≥400 mm tot <1500 mm uitge-
voerd.  
 

Een andere bandindeling op aanvraag en instructie van de 
klant is mogelijk. 
 
ES = eindstuk 
TS = tussenstuk 
TS links = tussenstuk links 
L = lengte 
DL = verschillengte 
BL = bandlengte 
KL = kastlengte 
GKL = totale kastlengte 
EÖB = inbouwopening breedte  
EÖL = inbouwopening lengte (EÖL = L+5/BL+5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 

1.) 

2.) 

4.) 

4.) 

3.) 

* 

* 
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Eindstuk (-EP/-EB) 
- met eindstuk met omkanting voor bepleistering, aan beide 

zijden in de fabriek gemonteerd (-EP) (standaard). 
- met eindstuk, glad, aan beide zijden in de fabriek gemon-

teerd (-EB). 
 
Detail X 
Eindstuk -EP (standaard) 

    
 
Eindstuk -EB 

    
 
 

Eindstukken worden in de fabriek op de spleetdoorlaat gemon-
teerd, als pleisterrand voor een mooi vormplamuursel. 
Bij de enkele uitvoering worden de eindstukken aan de voor-
zijde links en rechts op de spleetdoorlaat bevestigd. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tus-
senstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts ge-
monteerd.  
 
GP-plafond 
De bevestigingshoeken (montagehulpen) worden bij de schro-
efbevestiging los meegeleverd (zie pagina 11).  
Het aantal is afhankelijk van de lengte (L).  
 
** Materiaaldikte eindstuk 
TS links = tussenstuk links 
L = lengte 
DL = verschillengte 
BL = bandlengte 
EÖL = inbouwopening lengte (EÖL = L+5/BL+5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbinding spleetdoorlaat bij banduitvoering 
 

Spleetdoorlaat - Spleetdoorlaat / 
Spleetdoorlaat - hoeksteun 
 

met verbindingsstukken: 
los meegeleverd (telkens 2x per verbinding) 

 
 
 
TOEBEHOREN AFMETINGEN  
 

Aansluitkast (-ASK-27) 
 

Aftakkingspositie 
 

Aftakkingspositie in de aansluitkast voor enkele uitvoering: 
S0  = 2 aftakkingen van boven, in de behuizingsmantelplaat. 
S1 = 2 aftakkingen zijdelings, in de behuizingsmantelplaat 

(standaard).  
S4 = telkens 1 aftakking aan de voorkant van de behuizing 

(links + rechts) (kastbreedte KB in het midden). 
 

Aftakkingspositie in de aansluitkast voor banduitvoering: 
S0 = bij standaardlengte: 2 aftakkingen van boven, in de be-

huizingsmantelplaat 
  bij verschillengte: 1 of 2 aftakkingen van boven, in de 

behuizingsmantelplaat. 
S1 = bij standaardlengte: 2 aftakkingen zijdelings, in de be-

huizingsmantelplaat 
  bij verschillengte: 1 of 2 aftakkingen zijdelings, in de be-

huizingsmantelplaat. 
S4 = niet mogelijk. 
 

 
 
Afmetingen aansluitkast zie pagina's 7 en 8. 

Eindstuk (-EP) 
(standaard)  

Eindstuk (-EB) Eindstuk (-EB) 

Eindstuk (-EP) 
(standaard)  

** 

** 

Verbindingsstukken 

door de installateur 
met klinken vastge-

maakt 

-S0

-S1 

-S4 

-S4 
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Aansluitkast (-ASK-27) 
 

Aansluitkast (-ASK-27-1-N-…) enkele uitvoering 
Kastmontage zonder doorlaatmontage (-OM). 
 

met aftakking van boven (-S0):  
DSCXL-1-…-ASK-27-1-N-…-S0 

 
 

Doorsnede A-A 

 
 

met aftakking zijdelings (-S1, standaard): 
DSCXL-1-…-ASK-27-1-N-…-S1 

 
 

Doorsnede B-B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
met aftakkingen aan de voorkant (-S4): 
DSCXL-1-…-ASK-27-1-N-…-S4 

 
 

 
 

Leverbare afmetingen aansluitkast (-ASK-27-1-N) 
L EÖL KL EÖB KHS KB øD (kg) 
     -S1 -S0/-S4   

1000 1005 1000 74 250 120 192 ø158 4,9 
1500 1505 1500 74 250 120 192 ø158 7,7 

Alle afmetingen in mm. 
 

Aantal aansluitaftakkingen en aftakkingsdiameter øD 
øD 

L ≥ 400 tot L 
≤ 500 L > 500 tot L ≤ 1000 L > 1000 tot L 

≤ 1500 
1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 

 

De aansluitkast ASK-27 wordt standaard in de kastlengte KL = 
1000 mm of 1500 mm gemaakt. 
Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

Minimale kasthoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1+S4 = aftak-
kingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 250 mm. 
 
Rubberen lippendichting detail Z zie pagina 9. 
Bevestigingsdetail detail V en W zie pagina 9. 
Aansluitkast ophanging detail X zie pagina 9. 
Inbouwopening zie pagina 5. 
 

L = lengte 
KL = kastlengte 
EÖL = inbouwopening in de lengte (EÖL = L+5) 
EÖB = inbouwopening in de breedte 
 
 
 

ca. 

ca
. 

Detail C 
ca.
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Aansluitkast (-ASK-27-1-B-…) banduitvoering 
Kastmontage zonder doorlaatmontage (-OM). 
 
met aftakking van boven (-S0):  
DSCXL-…-ASK-27-…-B-…-S0 
Verschilkastlengte 1-delig (DKL = ≥400 tot ≤1000) 

  
 

Verschilkastlengte 2-delig (DKL = >1000 tot <1400) 

 
 

met aftakking zijdelings (-S1) (standaard):  
DSCXL-…-ASK-27-…-B-…-S1 
Verschilkastlengte 1-delig (DKL = ≥400 tot ≤1000) 

 
 

Verschilkastlengte 2-delig (DKL = >1000 tot <1400) 

 
 

Doorsnede A-A Doorsnede B-B 
met aftakking van boven (-S0) met aftakking zijdelings (-S1) 
DSCXL-…-ASK-27-…-B-…-S0 DSCXL-…-ASK-27-…-B-…-S1 

  
 
Aftakkingspositie met aftakking aan de voorkant (-S4) niet 
mogelijk bij banduitvoering. 
 
 
 
 

Leverbare afmetingen aansluitkast (-ASK-27-1-B-…) 
KL KB KHS øD EÖB 

 -S1 -S0    
1000 120 192 250 ø158 74 

Alle afmetingen in mm. 
 
Aantal aftakkingen in verschilkast: 
DKL  ≥400 mm tot <560 mm = met 1 aftakking 
DKL  ≥560 mm tot ≤1000 mm = met 2 aftakkingen 
 

Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering met aansluitkast als band (BL= >1500 mm) 
wordt de totale kastlengte GKL in standaardlengten KL=1000 
mm en met een of twee verschilkasten verdeeld. 
De verschilkast is vanaf een lengte (DKL) van ≥400 mm tot 
≤1000 mm eendelig en vanaf een lengte (DKL) >1000 mm tot 
<1400 mm tweedelig leverbaar. 
Een verschilkast met een lengte (DKL) <400 mm is niet moge-
lijk. 
Bevestiging van het kastdeel, de voorkant van de kant en de 
verbindingshoek door de installateur. 
Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

Minimale kasthoogte KHS bij aftakkingspositie S1 = aftak-
kingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 250 mm. 
 
Minimale afstand aftakkingen in aansluitkast  
met aftakking van boven (-S0):    met aftakking zijdelings 
(-S1):  

 
 

 
Standaard heeft het aansluitkastverschilstuk (DKL) dezelfde af-
metingen KHS/KB/øD als het aansluitkaststandaardstuk (KL). 
 
Rubberen lippendichting detail Z zie pagina 9. 
Bevestigingsdetail detail V zie pagina 9. 
Aansluitkast ophanging details X en Y zie pagina 9. 
Inbouwopening zie pagina 5. 
 

KL = kastlengte 
DKL = verschilkastlengte  
GKL = totale kastlengte 
BL = bandlengte 
EÖL = inbouwopening in de lengte.  
EÖB = inbouwopening in de breedte. 
n = aantal standaardkasten KL=1000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca
. ca.
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Ophanging aansluitkast 
 

Enkele uitvoering/banduitvoering 
Detail X (voorkant van de kast) 
Leveringstoestand 
met aanliggend  
ophangoog 

door de installateur te voorzien
met omgebogen ophangoog 
 

 
 
Banduitvoering 
Detail Y (verbindingshoek) 
Leveringstoestand 
met aanliggend  
ophangoog 

door de installateur te voorzien
met omgebogen ophangoog 
 

 
 
Bevestigingsdetails 
Voor de ophanging zijn op de aansluitkast ophangopeningen 
aangebracht. Een vast verbinding via boringen van ø 3,2 met 
het GP-plafond is ook mogelijk. Hierbij moet bijkomend een 
ontkoppeling tussen aansluitkast en GP-plafond met een tril-
lingsdempend materiaal gebeuren. 
De installateur moet een geschikte plamuurmassa gebruiken. 
 
 

 
 

1.) Bevestiging door de installateur ø3,2 
2.) GP-plafond door de installateur 
3.) Ontkoppeling (afdichting door de installateur te voorzien) 
 

Bij gebruik van een aansluitkast moet erop worden gelet dat 
er geen rechtstreekse verbinding met de doorlaat is. De ge-
lijkstelling van het luchtvolume moet door de installateur 
worden uitgevoerd. 
 
 
 

 
Regelklep (-DK0/-DK2), voor ASK-27 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard).  
-- met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2). 
 
-DK2 (met trekkabelverstelling): 
 

aftakking
aan de bovenkant (-

S0)

aftakking 
aan de zijkant (-S1) 

aftakking
aan de voorkant (-

S4)

 
4.) met trekkabelverstelling (SZV) 
 
Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1), 
voor ASK-27 
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0, standaard)  
-- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber. 
 
Detail Z 

 
 
Isolatie (-I0/-Ia), voor ASK-27 
  - zonder isolatie (-I0) (standaard).  
-- met isolatie aan de buitenkant (-Ia). 
 
Buiten (-Ia) 

 
5.) Isolatie aan de buitenkant (Ia) 
 
  

Detail W Detail V 

1.) 
3.) 

2.) 

1.)
3.)

2.)

4.) 4.)

4.)

5.)



 DSCXL  
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Afmetingen  |  Toebehoren afmetingen 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-12-02 | Pagina  10 

Blindstuk (-BS0/-BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9011 

(grafietzwart).  
 - mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm. 
 - alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-27. 
 
met blindstuk (-BS1) 
voor luchttoevoer: DSCXL-1-Z 
 

 
 
voor luchtafvoer: DSCXL-1-A 
 

 
 
1.) Blindstuk 
 
Lengteverdeling 
zie lengteverdeling spleetdoorlaat, pagina 5. 
 
 

Hoeksteun 90° (-EW-27-…-090-…) 
Hoeksteunen kunnen enkel als blindstukken, d.w.z. zonder 
aansluitkast worden gemaakt.  
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd (zie pagina 11). 
De verbinding tussen de doorlaat en de hoeksteun gebeurt via 
verbindingsstukken(zie pagina 6). In de levering inbegrepen  
4 verbindingsstukken (telkens 2x per verbinding) die los wor-
den meegeleverd. 
Standaardbeenlengte links (a) L = 250 (-000)/rechts (b)  
L = 250 (-000). Andere beenlengten (a/b) op aanvraag (mini-
male lengte = standaardlengte). 
Waarde hoek tussen α = 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) 
mogelijk. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beenlengte links Beenlengte rechts

a = beenlengte links
b = beenlengte rechts 

Blindplaat

Blindstuk
1.) 

1.) 
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BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Schroefbevestiging (door de installateur) 
 

 
 
1.) Verlaging ISO 15065-4. 
2.) Snelbouwschroef 3,5 x 35, gebruik volgens DIN EN 14566 door de 

installateur. 
3.) Bevestigingshoek. 
 
Aantal verlagingen enkele uitvoering 
 

L = 1000/met 8 verlagingen 

 
 

L = 1500/met 10 verlagingen 

 
 
Aantal verlagingen banduitvoering 
Voor verschil en deelstukken 
 

L ≤ 500/met 4 verlagingen 

 
 

L= >500 tot ≤750/met 6 verlagingen 

 
 

L= >750 tot ≤1000/met 8 verlagingen 

 
 

L= >1000 tot ≤1500 / met 10 verlagingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

INBOUWDETAIL 
 

met bevestigingshoek: 
voor schroefbevestiging (door de installateur) 

 
4.) GP-plafond 
5.) meervoudig plamuursel door de installateur (naargelang het 
kwaliteitsniveau) 
6.) Speciale pleisterrand voor mooi vormplamuursel  
 

Aantal bevestigingshoeken (montagehulpen) 
 4 bevestigingshoeken: L / DL = ≤500 
 6 bevestigingshoeken: L / DL = >500 tot ≤750 
 8 bevestigingshoeken: L / DL = >750 tot ≤1000 
 10 bevestigingshoeken: L / DL = >1000 tot ≤1500 
 
Bevestigingshoek: 
 

 
De bevestigingshoek wordt ongebogen en los meegeleverd. De 
installateur voert dan de omkanting voor de nodige plafond-
dikte uit. Hier dient de enkele boring als markering voor de pla-
fonddikte T=12,5. 
 
GP-plafond 

 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd. Het aantal is afhankelijk van de lengte (L).  
 
Plamuren 
Bij schroefbevestiging: S = 4 mm 
 
L = lengte (voor enkele/banduitvoering) 
DL = verschillengte (voor banduitvoering) 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) 

3.) 

2.) 

Bevestigingshoek

4.)

5.) 6.) 
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MONTAGE-INSTRUCTIES 
De inbouw van de spleetdoorlaten 
DSCP/DSCPL/DSCL/DSCXL is identiek (zie inbou-
waanwijzing "DSCP/DSCPL/DSCL/DSCXL -in-
bouw in gipsplaatplafonds"). 
 

Filmpje zie YouTube:  
https://youtu.be/jcFsmPI0D18 
 
MONTAGEHANDLEIDING  
Lamellenpositie 
De luchtgeleiding kan langs onder worden ingesteld om de ge-
wenste luchtstraal te bekomen. 
Volg onderstaande stappen om de luchtstraalverhouding in te 
stellen: 
1. Draai de stelschroeven iets los zodat de lamellen kunnen 

bewegen. Het is niet aangewezen om de schroeven 
helemaal los te schroeven. 

2. Positioneer de lamel zoals gewenst en draai de stelschro-
even weer vast. 

 
Aansluitkast 
 

 
 
1.) Voorkant van de kast 
2.) Aansluitkast banduitvoering standaard 
3.) Aansluitkast banduitvoering verschilstuk 
4.) Verbindingshoek 
 
 
 

1.) 
2.) 

4.) 

2.)

3.) 
1.)

4.) 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Drukverlies en geluidssterkte 
DSCXL-1-Z-…-01000-… 
(L = 1000 mm, luchttoevoer zonder aansluitkast) 

 
 
DSCXL-1-A-…-01000-… 
(L = 1000 mm, luchtafvoer, zonder aansluitkast) 

 

 
 
 
 
DSCXL-1-Z-…-01000-…-ASK-…-DK2 
(L = 1000 mm, luchttoevoer, met aansluitkast en regelklep) 

 
 
DSCXL-1-A-…-01000-…-ASK-…-DK2 
(L = 1000 mm, luchtafvoer, met aansluitkast en regelklep) 

 
 
Geluidsvermogensniveau Oktavband 

LWA fm (Hz) 
[dB(A)] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

25 47 32 27 21 <15 <15 <15 <15
30 48 39 35 27 18 <15 <15 <15
35 48 44 40 33 25 <15 <15 <15
40 49 46 45 39 32 20 <15 <15
45 48 49 49 44 39 29 23 <15
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Maximale snelheid op het einde van de           
luchtstraal  
DSCXL-1-Z-…-01000-…-ASK-… (met plafondeffect) 
(L = 1000 mm, luchttoevoer) 

 
  

Kritische straalweg 
DSCXL-1-Z-…-01000-…-ASK-… (met plafondeffect) 
(L = 1000 mm, luchttoevoer) 

 

 
 

Temperatuur- en inductiecoëfficiënt 
DSCXL-1-Z-…-01000-…-ASK-… (met plafondeffect) 
(L = 1000 mm, luchttoevoer) 
 

 
 
Maximale indringdiepte 
DSCXL-1-Z-…-01000-… (bij verwarming) 
(L = 1000 mm, luchttoevoer) 
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LEGENDE 

EÖB (mm) = inbouwopening breedte 
EÖL (mm) = inbouwopening lengte 
GH (mm) = totale hoogte 
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU) 
KB (mm) = kastbreedte 
KF (-) = Correctiefactor 
KH (mm) = kasthoogte 
L (mm) = Lengte 
LW (dB) = Geluidsvermogensniveau (Wref = 1 pW) 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van 
A 
   (Wref = 1 pW) 
fm (Hz) = octaafband-middenfrequentie 
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde   
   van de worp 
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde  
   van de luchtstraal (vgem = vmax x 0,5) 
VZU (m³/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
VAB (m³/h) [l/s] = luchtafvoervolume 
VX (m³/h) [l/s] = Totaal luchtvolume op locatie x 
x (m) = horizontale worp 
y (m) = verticale worp 
yH (m) = maximale indringdiepte bij verwarming 
x+y (m) = horizontale + verticale worp 
xkr (m) = kritische straalweg 
Δpt (Pa) = totaal drukverlies 
TV (-) = Temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO) 
ΔTO (K) = Temperatuurverschil tussen luchtto- 
                                      evoer-en ruimtetemperatuur 
                                      (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTOK (K) = Temperatuurverschil tussen  

   Luchtt evoer- en ruimtetemperatuur  
    bij koelen 

ΔTX (K) = Temperatuurverschil op de plaats x 
tR (°C) = Ruimtetemperatuur 
tZU (°C) = Luchttoevoertemperatuur 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
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BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT  
01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Luchtgeleiding Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur 
Voorbeeld      
DSCXL -1 -Z -PL -ALRO -L9011 

 
07 08 09 10 11 12 13 
Lamellenstand  
voor luchtstroom 

Enkele/ 
Banduitvoering 

Lengte Montage Plafonddikte Eindstuk Blindstuk 

       
-L -N -01000 -OM -125 -EB -BS0 

Voorbeeld 
DSCXL-1-Z-PL-ALRO-L9011-L-N-01000-OM-125-EB-BS0 
 

Spleetdoorlaat voor gipskartonplafonds DSCXL | 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm | luchttoevoer met lamel | frameprofiel PLASTER 
| aluminium ruw | lamellen uit gelakt aluminium gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart) | horizontaal eenzijdig links uitblazend | 
enkele uitvoering | lengte 1000 mm | zonder kastmontage | plafonddikte T = 12,5 mm | met eindstuk aan beide zijden, in de fabriek 
gemonteerd | zonder blindstuk 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DSCXL = Spleetdoorlaat voor gipskartonplafonds DSCXL 
 
02 - Uitvoering 
1 = 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm. 
 
03 - Luchtgeleiding 
Z = luchttoevoer (met lamellen). 
A = luchtafvoer (zonder lamellen, met geperforeerde 

plaat). 
 
04 - Frameprofiel 
PL = frameprofiel PLASTER 
 
05 - Frameoppervlak 
ALRO  = aluminium ruw (standaard). 
9010  = aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit). 
9011  = Aluminium gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart). 
xxxx  = aluminium gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (altijd 4 

cijfers). 
 
06 - Lamellenkleur 
00000 = zonder lamellen (allene bij luchtafvoer). 
L9010 = lamellen uit gelakt aluminium gelijkaardig aan RAL 

9010 (wit). 
L9011 = lamellen uit gelakt aluminium, gelijkaardig aan RAL 

9011 (grafietzwart) (standaard). 
Lxxxx = lamellen uit gelakt aluminium, RAL-kleur vrij te 

kiezen (altijd 5 cijfers). 
 
07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
0 = zonder lamellen, bij luchtafvoer met gatenplaat. 
V = lamellen verticaal uitblazend. 
L = lamellen eenzijdig horizontaal links uitblazend 

(standaard). 
R = lamellen horizontaal eenzijdig rechts uitblazend. 
 
 
 
 

08 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling  
  SCHAKO-standaard bij banduitvoering) 
 met verbindingsstukken, los meegeleverd (telkens 

2x per verbinding) 
 
09 - Lengte 
01000 = lengte L = 1000 mm. 
01500 = lengte L = 1500 mm. 
xxxxx = lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers). 
  (Enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm tot ≤1500 mm 

kan met aansluitkast worden uitgerust.) 
 
10 - Montage 
OM = zonder kastmontage (standaard). 
 
11 - Plafonddikte 
125 = Plafonddikte T = 12,5 mm (standaard). 
095 = Plafonddikte T = 9,5 mm. 
xxx = plafonddikte (T) vrij te kiezen (altijd 3 cijfers). 
 
12 - Eindstuk 
EP  = met eindstuk met omkanting voor de bepleistering, 

aan beide zijden in de fabriek gemonteerd 
(standaard). 

EB  = met eindstuk, glad, aan beide zijden in de fabriek 
gemonteerd. 

Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tus-
senstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts ge-
monteerd. 

 
13 - Blindstuk 
BS0  = zonder blindstuk (standaard). 
BS1  = met blindstuk uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 

9011 (grafietzwart) (mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 
mm, blindstuk alleen mogelijk zonder aansluitkast). 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST  
01 02 03 04 05 06 07 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele/ 

Banduitvoering 
Lengte  Kastmontage Materiaal 

Voorbeeld       
ASK -27 -1 -N -01000 -OM -SV 

 
08 09 10 11 12 13 14 
Regelklep Rubberen lip-

pendichting 
Isolatie Kasthoogte Aftakkingspositie Aftakkingsdia-

meter 
Ophanging 

       
-DK2 -GD1 -I0 -KHS -S1 -SDS -E0 

 
Voorbeeld 
ASK-27-N-01000-OM-SV-DK2-GD1-I0-KHS-S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast voor spleetdoorlaat | voor DSCXL | 1 spleet │ enkele uitvoering │ lengte L = 1000 mm │ zonder doorlaatmontage │ 
verzinkt plaatstaal │ met regelklep en trekkabelverstelling │ met rubberen lippendich ng │ zonder isola e │ kasthoogte standaard │ 
met aftakking zijdelings │ a akkingsdiameter standaard │ zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast voor spleetdoorlaat  
 
02 - Doorlaat 
27 = voor DSCXL 
 
03 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
 
04 - Enkele- / banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastlengte KL max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering). 
 
05 - Lengte 
01000 = Lengte L = 1000 mm (kastlengte KL=1000 mm). 
01500 = Lengte L = 1500 mm (kastlengte KL=1500 mm). 
xxxxx = lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers) 
  (kastlengte KL = L/totale kastlengte GKL = BL). 
 
06 - Kastmontage 
OM = zonder doorlaatmontage (standaard). 
 
07 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 
08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (SZV). 
 
09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard). 
GD1 = met rubberen lippendichting. 
 
 
 
 
 
 
 

10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ia = met isolatie aan de buitenkant. 
 
11 - Kasthoogte 
KHS = kasthoogte standaard. 
xxx = kasthoogte (KHS) in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers) 

(minimale kasthoogte [KHS] bij aftakkingspositie 
S1+S4 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij 
aftakkingspositie S0 = 250 mm). 

 
12 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant. 
S1 = aftakkingen aan de zijkant (standaard). 
S4 = aftakkingen aan de voorkant (niet mogelijk bij 

banduitvoering). 
 
13 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (altijd 

3 cijfers). 
 
14 - Ophanging 
E0 = zonder popschroef (standaard). 
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BESTELSLEUTEL HOEKSTEUN
 

01 02 03 04 05 
Type Doorlaat Uitvoering Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
EW -27 -1 -PL -ALRO 

 
06 07 08 09 10 
Kleur blindplaat Hoek tussen de benen Beenlengte links (a) Beenlengte rechts (b) Plafonddikte 
     
-B9011 -090 -000 -000 -125 

 
Voorbeeld 
EW-27-1-PL-ALRO-B9011-090-000-000-125 
 
Hoeksteun voor spleetrooster | voor DSCXL | 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm | frameprofiel PLASTER | aluminium ruw | gelakt 
plaatstaal, gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart) | hoek α = 90° | standaardlengte (L = 250 mm) | standaardlengte (L = 250 mm) | 
plafonddikte  
T = 12,5 mm 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
EW = hoeksteun voor spleetdoorlaat 
 
02 - Doorlaat 
27 = voor DSCXL 
 
03 - Uitvoering 
1 = 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm. 
 
04 - Frameprofiel 
PL = Frameprofiel PLASTER. 
 
05 - Frameoppervlak 
ALRO  = aluminium ruw (standaard). 
9010  = aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit). 
9011  = Aluminium gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart). 
xxxx  = aluminium gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (altijd 4 

cijfers). 
 
06 - Kleur blindplaat 
B9010 = gelakt plaatstaal, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 

(wit). 
B9011 = gelakt plaatstaal, kleur gelijkaardig aan RAL 9011 

(grafietzwart) (standaard). 
Bxxxx = gelakt plaatstaal, in een RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 

5 cijfers). 
 
07 - Hoek tussen de benen 
090 = Hoek α = 90° (standaard). 
xxx = hoek (α) naar keuze (waarde tussen 90° [090] en 

170° [170] mogelijk) (altijd 3 cijfers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 - Beenlengte links (a) 
000 = standaardlengte (L=250 mm). 
xxx = lengte (L) in mm, vrij te kiezen (minimale lengte  
              = standaardlengte) (altijd 3 cijfers). 
 
09 - Beenlengte rechts (b) 
000 = standaardlengte (L=250 mm). 
xxx = lengte (L) in mm, vrij te kiezen (minimale lengte  
              = standaardlengte) (altijd 3 cijfers). 
 
10 - Plafonddikte 
125 = Plafonddikte T = 12,5 mm (standaard). 
095 = Plafonddikte T = 9,5 mm. 
xxx = plafonddikte (T) vrij te kiezen (altijd 3 cijfers). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en 
geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend, geschikt 
voor gebruikt in ruimtes van 2,6 m tot 4 m hoog voor directe 
inbouw in gipskartonplafonds of verlaagde plafonds (drukpla-
fonds). Door het speciaal gevormde frameprofiel is een goede 
inbouw mogelijk in het gipsplaatplafond.  
Spleetdoorlaat 1 spleet (-1) met spleetbreegde 30 mm.  
Frame met frameprofiel PLASTER (-PL), bestaande uit alumi-
nium strengpersprofiel. 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd. 
 
Luchttoevoeruitvoering met luchtrichtlamellen uit gelakt alu-
minium: 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010).  
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart, standaard)  

(-L9011). 
- RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 cijfers). 
Product: SCHAKO type DSCXL-1-Z-PL-… 
 
Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), 
met gatenplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9011 (grafietzwart), 
als zichtplaat. 
Product: SCHAKO type DSCXL-1-A-PL-… 
 
Frameoppervlak bestaande uit: 
- Aluminium ruw (-ALRO) (standaard). 
- Aluminium gelakt: 
 - In kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - In kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011). 
 - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd  

4 cijfers). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- zonder lamellen, bij luchtafvoer met gatenplaat (-0). 
- verticaal uitblazend (-V). 
- horizontaal eenzijdig links uitblazend (-L) (standaard). 
- horizontaal eenzijdig rechts uitblazend (-R). 
 
Lengte / uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
- Lengte L = 1000 mm (-N-01000) 
 (kastlengte KL = 1000 mm) 
- Lengte L = 1500 mm (-N-01500) 
 (kastlengte KL = 1500 mm) 
- Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers). 
 (kastlengte KL = L, enkele uitvoering lengte L = ≥400 mm 

tot ≤1500 mm kan met aansluitkast worden uitgerust). 
 
Banduitvoering (-B) 
- Lengte in mm, als band (-B-xxxxx) 
 (lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard, totale kast-

lengte GKL = BL + 40 mm) (met verbindingspen, los meegele-
verd (telkens 2x per verbinding). 

 
Montage: 
- zonder kastmontage (-OM) (standaard). 
 
Plafonddikte gipskarton: 
- Plafonddikte T = 9,5 mm (-095). 
- Plafonddikte T = 12,5 mm (standaard) (-125). 
- Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers). 

 
Eindstukken (-EP/-EB) 
- met omkanting voor bepleistering, aan beide zijden in de 

fabriek gemonteerd (-EP) (standaard). 
 - uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het 

frameprofiel. 
- glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-kleur van het 

frameprofiel. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het tus-
senstuk links (TS links) en op de verschillengte (DL) rechts ge-
monteerd. 
 
Toebehoren: 
- Aansluitkast (-ASK-27) met luchtverdeelplaat uit verzinkt 

plaatstaal (-SV), voor uitvoering met 1 spleet (-1), met 
ophanglussen, ophanging zonder popschroef (-E0). 

 - Enkele / banduitvoering: 
  - Enkele uitvoering (-N, kastlengte KL max. 1500 mm). 
  - Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering). 
 - Lengte: 
  - Lengte L = 1000 mm (-01000) (kastlengte KL=1000 

mm). 
  - Lengte L = 1500 mm (-01500) (kastlengte KL=1500 

mm). 
  - Lengte (L/BL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 

cijfers) (kastlengte KL = L/totale kastlengte GKL = BL). 
 - Kastmontage: 
  - zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard). 
 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit 

verzinkt plaatstaal, in de aansluitaftakking, verstel-
baar, voor de eenvoudige regeling van de lucht-
hoeveelheid. 

 - Rubberen lippendichting: 
  - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 

(standaard). 
  - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

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

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

3 cijfers) (minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspo-
sitie S1+S4 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij 
aftakkingspositie S0 = 250 mm). 

 - Aftakkingspositie: 
  - Aftakking van boven (-S0). 
  - Aftakking zijdelings (-S1, standaard). 
  - Aftakkingen aan de voorkant (-S4) (niet mogelijk bij 

banduitvoering). 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
  - Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen  

(-xxx, altijd 3 cijfers). 
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- Blindstuk(-BS0 / -BS1) 
 - zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
 - met blindstuk (-BS1): 
  - uit plaatstaal, gelakt in de kleur RAL 9011 (gra-

fietzwart). 
  - mogelijk vanaf lengte L ≥ 200 mm. 
  - alleen mogelijk zonder aansluitkast ASK-27. 
 
- Hoeksteun (-EW-27), uitvoering met 1 spleet (-1), met 

spleetbreedte 30 mm. Frame met frameprofiel PLASTER (-
PL), uit aluminium strengpersprofiel. Met 4 verbindings-
stukken (-VL, in de levering inbegrepen) uit aluminium 
(kleur zoals frame), los meegeleverd. 

 De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd. 

 - Frameoppervlak bestaande uit: 
  - Aluminium ruw (-ALRO) (standaard). 
  - Aluminium gelakt: 
   - In kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
   - In kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011). 
   - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 

cijfers). 
 - kleur blindplaat uit plaatstaal gelakt: 
  - in de kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-

B9010). 
  - in de kleur gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart)  

(-B9011) (standaard). 
  - in een RAL-kleur, vrij te kiezen (Bxxxx) (altijd  

5 cijfers). 
 - Hoek tussen de benen: 
  - Hoek α = 90° (-090). 
  - Hoek (α) naar keuze (-xxx, altijd 3 cijfers) 
   Waarde hoek tussen α = 90° (-090, standaard) tot 

170° (-170) mogelijk. 
 - Beenlengte links (a): 
  - Standaardlengte L=250 (-000). 
  - Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) 

(minimale lengte = standaardlengte). 
 - Beenlengte rechts (b): 
  - Standaardlengte L=250 (-000). 
  - Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) 

(minimale lengte = standaardlengte).  
 - Plafonddikte gipskarton: 
  - Plafonddikte T = 9,5 mm (-095). 
  - Plafonddikte T = 12,5 mm (-125) (standaard). 
  - Plafonddikte (T) vrij te kiezen (-xxx, altijd  

3 cijfers). 
 


