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OVERZICHT PRODUCTVARIANTEN 
 

DSCXLS-1-Z-… (luchttoevoer) 

           
 
 
 
DSCXLS-1-A-… (luchtafvoer) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
De spleetdoorlaat DSCXLS is geschikt voor gebruik in ruimten 
van 2,6 m tot 4 m hoog, met zichtbare montage in het 
plafondprofiel. De via de onderkant verstelbare 
luchtrichtlamellen maken een veelzijdig gebruik mogelijk. Zo 
kan de luchtuitblaasrichting van verticaal (voor de 
verwarming) tot horizontaal (voor de koeling) worden 
versteld. Een verstelling van de luchtuitblaasrichting achteraf 
op de werf is steeds mogelijk, ook bij een ingebouwde 
doorlaat. Indien bij de bestelling een bepaalde 
luchtuitblaasrichting wordt gevraagd, dan wordt deze in de 
fabriek ingesteld. Zonder bestelinformatie wordt de 
lamellenstand -L (horizontaal links) ingesteld. 
 
Dankzij het aerodynamische profiel van de lamellen wordt een 
maximale inductie bereikt en worden de snelheid en het 
temperatuurverschil van de luchttoevoerstroom snel 
verminderd. Door de lagering van de luchtrichtlamellen in het 
midden blijft de vrije doorsnede altijd even groot. Daardoor 
wijzigen bij de verstelling van de lamellen het drukverlies en 
het geluidsniveau niet. De weerstand die door de lamellen 
wordt gegenereerd zorgt ervoor dat de luchttoevoer 
gelijkmatig over de lengte van de spleetdoorlaat wordt 
verdeeld. 
De spleetdoorlaat DSCXLS wordt met 1 spleet gemaakt. De 
grote vrije doorsnede laat, in vergelijking met andere 
spleetroosters, een hoger luchtdebiet toe. Door de stabiele 
luchtstroom en de hoge inductie kan de spleetdoorlaat DSCXLS 
bij de koeling tot ΔT ≤ 12 K worden gebruikt. 
 
De spleetdoorlaat is ofwel als enkele ofwel in banduitvoering 
beschikbaar. Toebehoren zoals eindstukken en hoeken maken 
een veelvuldige inzet van de spleetdoorlaat mogelijk. Bij de 
uitvoering voor luchtafvoer wordt in plaats van de 
luchtrichtlamellen een zwarte geperforeerde plaat 
ingebouwd, die via de onderkant gemakkelijk kan worden 
gereinigd door de spleten. 
 
De aansluiting op het kanaalsysteem gebeurt via de 
aansluitkast. Tegen meerprijs kan in de aansluitaftakking een 
langs onder verstelbare klep worden aangebracht voor de 
regeling van de luchthoeveelheid. Ook kan de aansluitkast 
aan de binnenkant, respectievelijk de buitenkant, worden 
geïsoleerd.  
 
 

Verbindingsbrug  

Verbindingsbrug  

Frameprofiel 

Frameprofiel 

Geperforeerde 

lamel 
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UITVOERINGEN 
DSCXLS-1-… 1 spleet, met spleetbreedte van 30 mm 
DSCXLS-…-Z luchttoevoer (met lamellen) 
DSCXLS-…-A luchtafvoer (zonder lamellen, met 

geperforeerde plaat) 
DSCXLS-…-R0 frameprofiel STANDARD (met oplegprofiel, 

voor een zichtbare installatie aan het plafond). 
DSCXLS-…-V lamellen verticaal uitblazend 
DSCXLS-…-L lamellen eenzijdig horizontaal links uitblazend 

(standaard) 
DSCXLS-…-R lamellen eenzijdig horizontaal rechts 

uitblazend 
DSCXLS-…-0 zonder lamellen (bij luchtafvoer) 
DSCXLS-…-N enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm) 
DSCXLS-…-B banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE  
Zonder verbinding (-00) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 
Vaste verbinding met kast (-FV) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk.  
 - Alleen voor luchttoevoer en luchtafvoer. 
-- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden.. 
 
Verdekte montage met kast (-VM) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Alleen voor luchttoevoer en luchtafvoer. 
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 

traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
-- Frame met afdichtstrook. 
-- Aansluitkast in de fabriek gemonteerd. 
 
Montage met tegentraverse (-GT) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en traversebeugels worden los geleverd (2 

stuks). 
-- Traversebeugel bestaande uit hoekplaat van verzinkt 

plaatstaal en traverse uit aluminium strengpersprofiel 
met DIN-schroefdraad. 

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

-- Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
  
Montage met klembeugel (-KB) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks). 
-- Klembeugel uit verzinkt plaatstaal. 
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 

levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
-- Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
Montage met hanglussen (-AL) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- 4 stuks, los en ongebogen geleverd 
-- De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
-- Hanglus uit verzinkt plaatstaal, met gaten voor de 

haakbevestiging. 
 
Verbindingsstuk 
-- 4 stuks, los geleverd.  
-- uit plaataluminium. 
-- bij banduitvoering voor de verbinding van: 
 - spleetdoorlaat met spleetdoorlaat  
 - spleetdoorlaat met hoeksteun 
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SNELKEUZE 
  

VZU  Luchttoevoer (-Z) Luchtafvoer (-A) 
 Δpt LWA Δpt LWA 

(m³/h) [l/s] (Pa) [dB(A)] (Pa) [dB(A)] 
200 56 17 27 12 <20 
250 69 27 33 18 25 
300 83 39 36 27 50 
350 97 53 39 37 35 
400 111 69 42 48 38 
450 125 88 46 60 42 

Waarde voor lengte L = 1000 mm met aansluitkast. 
 
LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

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

   
 
Lamellenstand (-R) 
horizontaal eenzijdig rechts uitblazend 

 

   

Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERWERKING 
 

Frameoppervlak 
-- aluminium strengpersprofiel: 
 - natuurlijke tint (-ELOX) (standaard). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen 

(-xxxx). 
-- verbindingsbuis uit aluminium. 
 
Lamellenkleur 
-- bij luchtafvoer zonder lamellen met geperforeerde plaat, 

uit gelakt plaatstaal RAL 9011 (grafietzwart) (FQ = 46 %), 
als zichtplaat, met klinknagels bevestigd (-00000). 

-- bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit aluminium           
gelakt in kleur RAL 9010 (wit) 

-- bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit aluminium           
gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart) (standaard)  

-- bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit aluminium           
gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (altijd 5 
cijfers) 

Verbindingsbrug 
-- verbindingsbrug voor de lamellenhouder: 
 - luchttoevoeruitvoering 
  - bestaande uit kunststof, kleur gelijkaardig aan 

RAL 9005 (zwart). 
  - Aantal verbindingsbruggen: 
   2x tot lengte ≤1200 / 3x vanaf lengte >1200 tot 

≤1500 
 - luchtafvoeruitvoering  
  - bestaande uit verzinkt plaatstaal (met klinknagels 

bevestigd). 
  - Aantal verbindingsbruggen: 
   2x tot lengte <1000 / 3x vanaf lengte ≥1000 tot 

≤1500 
-- verbindingsbruggen voor aansluitkastafdichting: 

 - alleen bij luchttoevoer en luchtafvoer met eindstuk 
en aansluitkast.  

  - bestaande uit kunststof, kleur gelijkaardig aan 
RAL 9005 (zwart). 

  - Aantal verbindingsbruggen:  
   2x per enkele uitvoering of banduitvoering.  
Detail verbindingsbrug, zie pagina 14. 
    
Afdichtbrug 
-- afdichtbrug uit kunststof, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart), aan de verbindingsbruggen voor de 
aansluitkastafdichting. 

 - afdichting, 1 mm dik. 
 - alleen voor banduitvoering (-B) en eindstukken (-E…). 
Detail afdichtbrug, zie pagina 14. 
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TOEBEHOREN 
Eindstukken (-E00 / -ES… / -EB… / -EL… / -ER…) 
-- zonder eindstukken (-E00). 
-- met eindstukken (om de indruk van een frame rondom te 

bereiken), met extra verbindingsbruggen aan de doorlaar, 
met twee schroeven op het frameprofiel gemonteerd. 

 Eindstukuitvoeringen: 
 - eindstuk glad, uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-

kleur van het frameprofiel: 
  - los geleverd (-ES1, paar) (standaard).  
  - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB1). 
  - links in de fabriek gemonteerd (-EL1). 
  - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER1). 
 - hoekeindstuk, uit aluminium strengpersprofiel, gelakt 

in de RAL-kleur van het frameprofiel. 
  - los geleverd (-ES2, paar) (standaard).  
  - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB2). 
  - links in de fabriek gemonteerd (-EL2). 
  - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER2). 
      
Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit gelakt plaatstaal in kleur RAL 9011 (grafietzwart). 
 - mogelijk vanaf lengte L = 200 mm. 
 - alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Montage alleen mogelijk met tegentraverse (-GT) of 

klembeugel (-KB). 
  
Aansluitkast (-ASK-28) 
Aansluitkast voor DSCXLS (-28), uitvoering (aantal spleten) 
met 1 spleet (-1). 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - Enkele uitvoering (-N, kastlengte max. 1500 mm) 
 - Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard 

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

(lengte min. 400 mm / max. 1500 mm). 
-- Kastmontage: 
 - vaste verbinding (-FV) (standaard). 
 - Verdekte montage (-VM). 
-- Materiaal:  
 - verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit 

verzinkte geperforeerde plaat (FQ = 36 %), in de 
aansluitaftakkking, 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 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] = aftakkingsdiameter + 82 mm, altijd 3 
cijfers) 

-- Kasthalsverlenging: 
 - kasthals standaard (-KVS) 
 - kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx) (>45 mm 

tot 200 mm mogelijk). 
-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
 - Aftakking aan de zijkant (-S1) (standaard). 
 - Aftakking aan de zijkant tegenover elkaar (-S2). 
-- Aftakkingsdiameter: 
 - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
 - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
-- Ophanging: 
 - zonder popschroef (-E0) (standaard). 
 - met popschroef (-EM), uit messing. 
-- met luchtverdeelplaat (FQ = 46 %), uit verzinkt plaatstaal, 

voor de gelijkmatige verdeling van de luchtstroming (om 
de druk in de aansluitkast te stabiliseren). 

 
Hoeksteun (-EW-28) 
Hoeksteun voor DSCXLS (-28), uitvoering (aantal spleten) met 
1 spleet (-1) met een spleetbreedte van 30 mm, met 
frameprofiel standaard (-R0, met oplegprofiel, voor de 
zichtbare installatie aan het plafond). 
-- frameoppervlak, uit aluminium strengpersprofiel: 
 - natuurlijke tint (-ELOX, standaard). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart) (-9011). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (tegen 

meerprijs) (-xxxx). 
-- verbindingsbrug uit verzinkt plaatstaal, met klinknagels 

bevestigd. 
-- Kleur afdekplaat: 
 - plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart) (-B9005) 

(standaard). 
  - plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-B9010). 
 - plaatstaal gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen 

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

90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk. 
--  Beenlengte links (a): 
  - standaardlengte L = 250 mm (-000) 
  - Lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte) 
--  Beenlengte rechts (b): 
  - standaardlengte L = 250 mm (-000) 
  - Lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte) 
-- met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) 

uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd. 
-- Montage: 
 - met tegentraverse (-GT), schroeven en traversebeugels 

worden los geleverd (2 stuks). 
 - met klembeugel (-KB), schroeven en klembeugel los 

geleverd (2 stuks). 
 - met hanglussen (-AL), los en ongebogen geleverd, 4 

stuks. 
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AFMETINGEN 
 
DSCXLS-1-Z (luchttoevoer, met 1 spleet) 

 
 

DSCXLS-1-A (luchtafvoer, met 1 spleet) 

 
 
 

1.) Luchtrichtlamellen 
2.) Geperforeerde plaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengteverdeling spleetdoorlaat 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 - lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 - lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 - lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
  (lengte L ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast 

worden uitgerust, blindstuk vanaf lengte 200 mm 
mogelijk)  

 
 

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

 
 

Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat van het type DSCXLS 
als band wordt de totale lengte BL in bouwlengten 
(tussenstukken) van 1000 mm of 1500 mm samengesteld. De 
verschilstukken DL worden in de bouwlengten ≥400 mm tot 
<1500 mm uitgevoerd. De verschilstukken van ≥200 mm tot 
<400 mm worden als blindstuk zonder aansluitkast 
uitgevoerd. 
 

Verbinding spleetdoorlaat bij banduitvoering 
 

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

 
 

Verbinding spleetdoorlaat - hoeksteun, zie pagina 14. 
Detail W zie pagina 13. 
 

EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte (L+10/BL+10)) 
DL  = verschil lengte 
TS  = tussenstuk 
TS links = tussenstuk links 
L  = lengte 
BL  = bandlengte 

1.) 

2.) 

Verbindingsstukken 

door de installateur 
met klinken 

vastgemaakt 
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TOEBEHOREN AFMETINGEN  
 

Aansluitkast (-ASK-28) 
Aftakkingspositie 
S0  = aftakking aan de bovenkant 
S1 = aftakkingen aan de zijkant (standaard) 
S2 = aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar 

 
 
Aansluitkast (-ASK-28-…-FV-…) 
Met vaste verbinding. Met aftakkingen aan de zijkant. 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden.  
 

met aftakkingen aan de zijkant (-S1, standaard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S1 

 
 

met aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S2 

 
 

met aftakking aan de bovenkant (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-FV-S0 

 
 
Aantal aansluitaftakkingen 

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 
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1 / -S2: 
 Bij een aftakkingsdiameter van ø158 kan de kasthoogte HS 

met 240 mm worden verminderd. 
 Minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter + 82 mm 
- bij aftakkingspositie -S0: 
 De kasthoogte KHS kan tot 200 mm worden verminderd. 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- aftakkingsdiameter standaard (-SDS) øD = 158 mm. 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers).  
 
Lengteverdeling aanzicht A, zie pagina 9 + 10. 
Rubberen lippendichting detail Z zie pagina 11. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14 + 15. 
Montageoverzicht, zie pagina 16. 
EÖB = inbouwopening breedte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-S1 

-S2 
-S0 

ca. 

ca. 

ca
. 

Kasthals 

Kasthals 

Kasthals 
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Aansluitkast (-ASK-28-…-VM-…) 
Met verdekte montage. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 
traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. Frame met 
afdichtstrook. Aansluitkast in de fabriek gemonteerd. 
 
 
met aftakkingen aan de zijkant (-S1, standaard) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S1 

 
 
met aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar (-S2) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met aftakking aan de bovenkant (-S0) 
DSCXLS-1-…-ASK-28-…-VM-S0 

 
 
Aantal aansluitaftakkingen 

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 
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1 / -S2: 
 Bij een aftakkingsdiameter van ø158 kan de kasthoogte HS 

met 240 mm worden verminderd. 
 Minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter + 82 mm 
- bij aftakkingspositie -S0: 
 De kasthoogte KHS kan tot 200 mm worden verminderd. 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- aftakkingsdiameter standaard (-SDS) øD = 158 mm. 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers).  
 
Opgelet: het max. draaimoment van de 

bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm. 
 
Lengteverdeling aanzicht A, zie pagina 9 + 10. 
Rubberen lippendichting detail Z zie pagina 11. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14 + 15. 
Montageoverzicht, zie pagina 16. 
EÖB = inbouwopening breedte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 

ca.

Kasthals 

Kasthals 

ca
. 

Kasthals 



 DSCXLS 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Toebehoren afmetingen  |  Verwerking 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-10-18 | Pagina  9 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-28-…) 
Voor vaste verbinding (-FV) en verdekte montage (-VM). 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
 - lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 - lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 - lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
  (lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant 
tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A / met 1 aftakkingen (weergave VM-montage) 
 

 
Aanzicht A / met 2 aftakkingen (weergave VM-montage) 
 

 
Aanzicht A / met 3 aftakkingen (weergave VM-montage) 
 

 
 
Aantal aansluitaftakkingen 

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 
 
Leverbare afmetingen 

L EÖL KL Gewicht (kg)
1000 1010 997 ca. 6,0* 
1500 1510 1497 ca. 9,0* 

*Luchtdoorlaat + aansluitkast 
 
Uitvoering met eindstukken, detail W, zie pagina 13. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14 + 15. 
Montageoverzicht, zie pagina 16. 
Ophanging aansluitkast, detail X, zie pagina 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0): 
Aanzicht A / met 1 aftakkingen (weergave VM-montage) 

 
Aanzicht A / met 2 aftakkingen (weergave VM-montage) 

 
Aanzicht A / met 3 aftakkingen (weergave VM-montage) 

 
              

 
Aftakkingspositie KB a 
DSCXLS-…-S0-… 192 212 
DSCXLS-…-S1-… 120 140 
DSCXLS-…-S2-… 120 140 

 
 
L = lengte 
DL = verschil lengte 
BL = bandlengte 
KL = lengte van de aansluitkast 
KDL = verschil lengte van de aansluitkast 
EÖL = inbouwopening lengte 
EÖB = inbouwopening breedte 

Slobgat  
 Ø6,5x10 

Aanzicht B
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BANDUITVOERING (-B) 
 - lengte in mm, vrij te kiezen, als band (-xxxxx-B) 
  (lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard) 
 

 
 
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A (weergave VM-montage) 

 
 

Aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0): 
Aanzicht A (weergave VM-montage) 

 
 

Aantal aansluitaftakkingen 
øD 

L ≥ 400 tot L ≤ 500 
DL ≥ 400 tot DL ≤ 500 

L > 500 tot L ≤ 1000 
DL > 500 tot DL ≤ 1000 

L > 1000 tot L ≤ 1500
DL > 1000 tot DL ≤ 1500

1 x ø158 2 x ø158 3 x ø158 
 

Inbouwopening in de lengte:    EÖL = BL + 10 
 

Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard (BL >2000): 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat DSCXLS als band (BL > 
2000 mm) wordt de totale lengte BL in 
standaardbouwlengten (deelstukken) van 1500 mm 
samengesteld. De verschilstukken DL met de lengte <1500 
mm tot ≥400 mm kunnen met een aansluitkast worden 
uitgerust. 
De verschilstukken van <400 mm tot ≥200 mm worden als 
blindstuk zonder aansluitkast uitgevoerd. 
Een andere bandindeling op aanvraag en instructie van de 
klant is mogelijk. 
 
Uitvoering met eindstukken, detail W, zie pagina 13. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14 + 15. 
Montageoverzicht, zie pagina 16. 
Ophanging aansluitkast, detail X, zie pagina 11. 
 
L = lengte 
DL = verschil lengte 
BL = bandlengte 
KL = lengte van de aansluitkast 
KDL = verschil lengte van de aansluitkast 
EÖL = inbouwopening lengte 
EÖB = inbouwopening breedte 
 
 
 
 
 

 
 

Aanzicht B 

 
 
 
 
 

Aftakkingspositie KB a b 
DSCXLS-…-S0-… 192 212 244 
DSCXLS-…-S1-… 120 140 172 
DSCXLS-…-S2-… 120 140 172 

 

Detail V 
Stootplaats bij 
vaste verbinding (-FV) 

Stootplaats bij 
verdekte montage (-VM) 

 
 
 
 

Slobgat Ø6,5x10
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Ophanging aansluitkast: 
 

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

 
 

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

 
 
Detail Y 
met ophanggaten ø6,1 (-E0, standaard): 

 
 

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

 

 
Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1), voor ASK 
Uitvoeringen: 
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
- met rubberen lippendichting (-GD1). 
 
met rubberen lippendichting (-GD1) 
 
Detail Y     

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

-DK2, aansluiting aan de zijkant (-S1, standaard) 

 
 
-DK2, aansluiting aan de zijkant tegenover elkaar (-S2)  

 
 
-DK2, aansluiting aan de bovenkant (-S0) 

 

Slobgat ø6,5x10 
 

M6 / door de installateur

door de installateur te voorzien

M4 / door de in-

Popschroef M4 
 

Verbindingsplaat  
met ophanggat ø6,1 

M6 / door de installateur 

door de installateur te voorzien 

M4 / door de instal-
lateur 

Popschroef M4 
 

Verbindingsplaat 
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Isolatie (-I0 / -Ii / -Ia), voor ASK 
Uitvoeringen: 
- zonder isolatie (-I0) (standaard). 
- met isolatie aan de binnenkant (-Ii). 
- met isolatie aan de buitenkant (-Ia). 
 

met isolatie aan de binnenkant (-Ii) 

 
met isolatie aan de buitenkant (-Ia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
Uitvoeringen: 
- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
- met blindstuk (-BS1): 

- alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
- mogelijk vanaf lengte L = 200 mm. 

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

 

met blindstuk (-BS1) 
 

 

 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat, zie pagina 9 + 10. 
 
 

voor luchttoevoer: DSCXLS-

voor luchtafvoer: DSCXLS-1-

 Blindstuk 
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Eindstukken (-E00 / -E…1 / -E…2) 
Om de indruk van een frame rondom te bereiken, kunnen 
vooraan eindstukken worden aangebracht. 
 

Uitvoeringen: 
E00 = zonder eindstuk (standaard). 
ES1 = met eindstuk glad, los geleverd (paar). 
EB1 = met eindstuk glad, aan beide zijden in de fabriek 

gemonteerd. 
EL1 = met eindstuk glad, links in de fabriek gemonteerd. 
ER1 = met eindstuk glad, rechts in de fabriek gemonteerd. 
ES2 = met hoekeindstuk, los geleverd (paar). 
EB2 = met hoekeindstuk, aan beide zijden in de fabriek 

gemonteerd. 
EL2 = met hoekeindstuk, links in de fabriek gemonteerd. 
ER2 = met hoekeindstuk, rechts in de fabriek gemonteerd. 
 

Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het 
tussenstuk links en op de verschillengte rechts gemonteerd.  
 
Eindstuk glad (-E…1): 
uit plaatstaal gelakt in de RAL-kleur van het frameprofiel.

 
Hoekeindstuk (-E…2): 
Uit aluminium strengpersprofiel gelakt in de RAL-kleur van het 
frameprofiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eindstuk beide zijden 

 
 
Eindstuk links 

 
 
Eindstuk rechts 

 
 
 
Detail W 
zonder eindstukken Glad eindstuk Hoekeindstuk 
(-E00) (-E…1) (-E…2) 

 
 
Inbouwopening in de lengte: 
EÖL = L+10 of BL+10 
 
EÖL = inbouwopening lengte 
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MONTAGE EINDSTUK: 
 
DSCXLS-1-Z-… (luchttoevoer) 
- zonder aansluitkast  

 
 
- met aansluitkast 

 
 
 
DSCXLS-1-A-… (luchtafvoer) 
- zonder aansluitkast  

 
 
- met aansluitkast 

 
 
 

 
 
1.) Eindstuk 
2.) Aansluitkast 
3.) Verbindingsbruggen voor de lamellenhouder uit kunststof, 

kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart). 
 Aantal verbindingsbruggen: 
 2x tot lengte ≤1200 / 3x vanaf lengte >1200 tot ≤1500 
4.) Verbindingsbruggen voor de lamellenhouder uit verzinkt 

plaatstaal.  
 Aantal verbindingsbruggen: 
 2x tot lengte <1000 / 3x vanaf lengte ≥1000 tot ≤1500 
5.) Verbindingsbruggen voor de aansluitkastafdichting uit 

kunststof, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart). 
 Aantal verbindingsbruggen:  
 2x per enkele uitvoering of banduitvoering. 
6.) Afdichtbrug 
    
 
 
 
 
 
 

 3.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 1.) 

 2.) 

 2.) 

 3.) 

 4.) 

 5.) 

 5.) 

 4.) 

 6.) 

 6.) 
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Hoeksteun 90° (-EW-28-...-090-...) 
Hoeksteunen kunnen enkel als blindstukken, d.w.z. zonder 
aansluitkast worden gemaakt.  
De montage van de hoeksteun gebeurt met een tegentraverse 
(-GT), klembeugel (-KB) of hanglussen (-AL). 
Montageoverzicht, zie pagina 16. 
De standaardhoeksteun is 90° (α) gehoekt en heeft een 
beenlengte links (a) L=250 (-000) / rechts (b)  
L=250 (-000). Andere beenlengten (a / b) op aanvraag 
(minimale lengte = standaardlengte). 
Hoekwaarde α naar keuze tussen 90° (-090, standaard) tot 
170° (-170) mogelijk. 

 
 
Inbouwdetail hoeksteun in banduitvoering 

 
De verbinding tussen de doorlaat en de hoeksteun gebeurt via 
verbindingsstukken. In de levering zijn 4 verbindingsstukken 
(telkens 2x per verbinding) die los worden meegeleverd. 
 
 

 
 
 

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Met aansluitkast 
Alleen voor luchttoevoer en luchtafvoer. 
 

Vaste verbinding (-FV) 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
(zie pagina 7) 

    
 
 

Verdekte montage (-VM) 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 
traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. Frame met 
afdichtstrook. Aansluitkast in de fabriek gemonteerd. 
(zie pagina 8) 

    
 
 

OPHANGING AANSLUITKAST 
(zie pagina 11) 
 

zonder popschroef (-E0): 
Enkele uitvoering (-N) Banduitvoering (-B) 

 
Met popschroef (-EM): 
Enkele uitvoering (-N) Banduitvoering (-B) 

 
  

a = beenlengte links
 

b = beenlengte 
rechts 

 Klinknagels 

Traverse 

Spleetdoorlaat Spleetdoorlaat

verbindingsplaat 

Beenlengte rechtsBeenlengte links 

Verbindings-
brug 

Afdekplaat 

Hoeksteun 
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Zonder aansluitkast 
Montage met tegentraverse (-GT) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en traversebeugels worden los geleverd (2 
stuks). 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) 
bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
(zie pagina 16) 

 
 
Montage met klembeugel (-KB) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks). 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
(zie pagina 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage met hanglus (-AL) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
4 stuks, los en ongebogen geleverd. 
De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
(zie pagina 16) 
 
  

 
 
Verbindingsstuk 
4 stuks, los geleverd. 
Bij banduitvoering voor de verbinding van (2x per 

stootplaats): 
- spleetdoorlaat met spleetdoorlaat.  
- spleetdoorlaat met hoeksteun. 
 (zie pagina 6 + 14) 

 
 
    

Haken 
door de installateur 
te voorzien 

verbindingsplaat

Klembeugel 

Schroef 

Schroef 

Traversebeugel 

Hanglus
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MONTAGEOVERZICHT 
 
MONTAGE MET TEGENTRAVERSE (-GT) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Schroeven en tegentraverse worden los geleverd. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) 
bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 

 
 
Montage-instructie tegentraverse 
De schroef in de spleet van de verbindingsbrug plaatsen. 
De spleetdoorlaat met de schroef in het plafond invoeren en 
met de daarvoor op het plafond tegen de lengterichting 
gepositioneerde tegentraverse vastschroeven tot de 
spleetdoorlaat vast tegen het plafond is vergrendeld. 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de 

bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTAGE MET KLEMBEUGEL (-KB) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 

 
 

Montage-instructie klembeugel 
De schroef in de spleet van de verbindingsbrug plaatsen en 
met de klembeugel vastschroeven. De klembeugel voor de 
plaatsing in het plafond in de lengterichting positioneren. 
Doorlaat en klembeugel in het plafond invoeren. Vervolgens 
de klembeugel door de schroef te draaien ong. 90° draaien en 
over het spleetdoorlaatprofiel laten zakken. De schroef 
aandraaien tot het spleetrooster vast aan het plafond zit. 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de 

bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm 
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MONTAGE MET HANGLUS (-AL) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
4 stuks, los en ongebogen geleverd. 
De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
Hanglus met gaten ø6 voor de haakbevestiging. 

 
 
Montage-instructie hanglus 
De hanglussen aan de markeringen buigen (bijv. met een 
tang) zodat ze in het profiel en de beschikbare ruimte passen. 
Hanglussen in de spleet van de doorlaat schuiven en dicht 
aan de uiteinden positioneren (per zijde twee lussen). De 
bevestigingshaken in de gaten ø6 mm van de hanglussen 
hangen. Nivelleer de doorlaat door het spansysteem (ter 
plaatse). 
 

AANWIJZING 
Het is noodzakelijk om de doorlaat voor het plafond te 
installeren (bijv. technische plafonds) of een toegang langs 
boven te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMELLENPOSITIE INSTELLEN 
De schroef [1] langs de onderkant zo ver losdraaien tot die kan 
worden verschoven. Het is niet nodig om de schroeven 
volledig te verwijderen. De schroef naar de gewenste positie 
verschuiven en opnieuw vastdraaien. 

 
 
 
 
REGELING VAN DE REGELKLEP 
De regelklep wordt met een trekkabel versteld. Die ligt achter 
de spleetdoorlaat in de aansluitkast. De trekkabel wordt vanaf 
de onderkant met de hand (evt. met behulp van gereedschap 
zoals een schroevendraaier of tang) door de spleet versteld. 
Door de trekkabel naar elke zijde te trekken (hoekverandering 
van de regelklep) kan het gewenste luchtvolume worden 
ingesteld.  
Vaak is het niet meer mogelijk om een meting van het 
luchtvolume in de holle ruimte tussen vloer en plafond uit te 
voeren. Voor deze gevallen staat het drukmeetkastje 
(afzonderlijk te bestellen) ter beschikking. Het drukmeetkastje 
wordt op een geschikt meetinstrument, bijv. een manometer 
met schuine buizen, aangesloten. Vervolgens wordt het kastje 
tegen de meetpunten van het rooster gedrukt en wordt de 
druk op het meetapparaat afgelezen. 
 

 
 
 
 
 
AANWIJZING 
Voor de instelling en voor de visuele controle van de positie 
van de klep is het handig om de lamel op de 
tegenoverliggende zijde van de aftakking te positioneren. 
 
   

Schroef
lamel 

Verstelling trekka-
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TECHNISCHE GEGEVENS 

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

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

 
 
Klepstand (DS): 
OPEN = 100 % 
GESLOTEN = 0 % 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
DSCXLS-Z-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(luchttoevoer, L = 1000 mm, met aansluitkast, met regelklep) 

 
 
DSCXLS-A-1-…-01000-…-ASK-28-…-DK2 
(luchtafvoer, L = 1000 mm, met aansluitkast, met regelklep) 

 
 
Geluidsvermogenniveau 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 
DSCXLS-Z-1-…-01000, met plafondeffect 
(luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 
Kritische worp 
DSCXLS-Z-1-…-01000, met plafondeffect 
(luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VZU (m³/u) [l/s] = luchttoevoervolume 
VAB (m³/u) [l/s] = luchtafvoervolume 
VX (m³/u) [l/s] = totaal luchtvolume op locatie x 
LW (dB) = geluidsvermogensniveau (Wref = 1 pW) 
LWA [dB(A)] = A-geluidsvermogensniveau in functie 
   van A 
   (Wref = 1 pW) 
fm (Hz) = octaafband-middenfrequentie 
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van de 
   straal 
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde van 
   de worp      
   (vmittel = vmax x 0,5) 
x (m) = horizontale worp 
y (m) = verticale worp 
x+y (m) = horizontale + verticale worp 
xkr (m) = kritische worp 
Δpt (Pa) = totaal drukverlies 
Pdyn (Pa) = dynamische druk 
Pstat (Pa) = statische druk 
TV (-) = Temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO) 
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU) 
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen    
   luchttoevoer- 
   en ruimtetemperatuur (ΔTO = tZU - tR) 
ΔTOK (K) = temperatuurverschil tussen    
   luchttoevoer-  
   en ruimtetemperatuur bij koude 
ΔTOH (K) = temperatuurverschil tussen    
   luchttoevoer-  
   en ruimtetemperatuur bij verwarming 
ΔTX (K) = Temperatuurverschil op de plaats x 
tR (°C) = Ruimtetemperatuur 
tZU (°C) = Luchttoevoertemperatuur 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
KF (-) = Correctiefactor 
Iso (-) = isotherm 
DS (%) = klepstand 
FQ (%) = vrije doorsnede 
L (mm) = Lengte 
BL (mm) = bandlengte 
KHS (mm) = totale hoogte 
KB (mm) = kastbreedte 
KH (mm) = kasthoogte 
D (mm) = diameter 
TS (mm) = tussenstuk 
DL (mm) = verschil lengte 
KL  (mm)  = kastlengte 
KDL (mm) = verschil lengte van de aansluitkast 
EÖB (mm) = inbouwopening breedte 
EÖL (mm) = inbouwopening lengte 
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BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT   
01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur 
Voorbeeld      
DSCXLS -1 -Z -R0 -ELOX -L9011 

 

07 08 09 10 11 12 
Lamellenstand  
voor luchtstroom 

Enkele / 
banduitvoering 

Lengte Montage Eindstuk Blindstuk 

Voorbeeld      
-L -N -01000 -VM -E00 -BS0 

 
Voorbeeld 
DSCXLS-1-Z-R0-ELOX-L9011-L-N-01000-VM-E00-BS0 
 
Spleetdoorlaat DSCXLS | 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm | luchttoevoer (met lamellen) | frameprofiel standaard | aluminium 
natuurlijke tint | lamellen uit aluminium gelakt gelijkaardig aan RAL 9011 (grafietzwart) | lamellen horizontaal eenzijdig links 
uitblazend | enkele uitvoering | lengte 1000 mm | verdekte montage | zonder eindstuk | zonder blindstuk 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DSCXLS = spleetdoorlaat DSCXLS 
 
02 - Uitvoering 
1 = 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm. 
 
03 - Luchtstroom 
Z = luchttoevoer (met lamellen). 
A = luchtafvoer (zonder lamellen, met geperforeerde 

plaat). 
 
04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel standaard (met oplegprofiel, voor de 

zichtbare installatie aan het plafond). 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium, natuurlijke tint (standaard). 
9010 = aluminium, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit). 
9011 = aluminium, gelakt in de kleur RAL 9011 

(grafietzwart). 
xxxx = aluminium, gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te 

kiezen (tegen meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 
06 - Lamellenkleur 
00000 = bij luchtafvoer zonder lamellen met geperforeerde 

plaat, uit plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9011 
(grafietzwart). 

L9010 = bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit 
aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit)  

L9011 = bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit 
aluminium gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart) 
(standaard). 

Lxxxx = bij luchtstroom luchttoevoer met lamellen, uit 
aluminium gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te 
kiezen (altijd 5 cijfers). 

 
 
 
 
 
 
 
 

07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
0 = zonder lamellen, alleen bij luchtafvoer. 
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, enkel element lengte max. 1500 
mm). 

 met verbindingsstukken, los meegeleverd (telkens 
2x per verbinding). 

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

aansluitkast). 
FV = vaste verbinding met aansluitkast (alleen mogelijk 

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

aansluitkast) (standaard). 
GT = montage met tegentraverse (alleen mogelijk zonder 

aansluitkast, schroeven en traversebeugel los 
geleverd, 2 stuks). 

KB = montage met klembeugel (niet mogelijk in 
combinatie met aansluitkast, schroeven en 
klembeugel los geleverd, 2 stuks). 

AL = hanglussen (alleen mogelijk zonder aansluitkast, los 
en ongebogen geleverd, 4 stuks). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 DSCXLS 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Bestelsleutel spleetdoorlaat 

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-10-18 | Pagina  23 

11 - Eindstuk 
E00 = zonder eindstuk (standaard). 
ES1 = eindstuk glad, los geleverd (paar). 
EB1 = eindstuk glad, aan beide zijden in de fabriek   
  gemonteerd. 
EL1 = eindstuk glad, links in de fabriek gemonteerd. 
ER1 = eindstuk glad, rechts in de fabriek gemonteerd. 
ES2 = hoekeindstuk, los geleverd (paar). 
EB2 = hoekeindstuk, aan beide zijden in de fabriek 

gemonteerd. 
EL2 = hoekeindstuk, links in de fabriek gemonteerd. 
ER2 = hoekeindstuk, rechts in de fabriek gemonteerd. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het 
tussenstuk links en op de verschillengte rechts gemonteerd.  
De eindstukken worden in de RAL-kleur van het frameprofiel 
gelakt. 
 
13 - Blindstuk 
BS0 = zonder blindstuk. 
BS1 = met blindstuk uit gelakt plaatstaal RAL 9011 

(grafietzwart). 
  Blindstuk alleen zonder aansluitkast mogelijk. 

Mogelijk vanaf lengte L = 200 mm. Montage alleen 
mogelijk met tegentraverse (-GT) of klembeugel (-
KB). 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST  
01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele / 

banduitvoering 
Lengte  Kastmontage Materiaal Regelklep 

Voorbeeld        
ASK -28 -1 -N -01000 -FV -SV -DK0 

 

09 10 11 12 13 14 15 
Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte Kasthalsverlen

ging 
Aftakkingsposit
ie 

Aftakkingsdiameter Ophanging 

Voorbeeld       
-GD0 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Voorbeeld 
ASK-28-1-N-01000-FV-SV-DK0-GD0-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast voor spleetdoorlaat | voor DSCXLS | 1 spleet │ enkele uitvoering │ lengte 1000 mm │ vaste verbinding │ verzinkt 
plaatstaal │ zonder regelklep │ zonder rubberen lippendich ng │ zonder isola e │ kasthoogte standaard │ kasthals standaard │ met 
aftakkingen aan de zijkant │ a akkingsdiameter standaard │ zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast voor spleetdoorlaat. 
 
02 - Doorlaat 
28 = voor DSCXLS. 
 
03 - Uitvoering 
1 = 1 spleet 
 
04 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastlengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-standaard 

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

min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 
06 - Kastmontage 
FV = vaste verbinding (standaard). 
VM = verdekte montage. 
 
07 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 
08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (SZV) (in de 

aansluitaftakking). 
 
09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard). 
GD1 = met rubberen lippendichting. 
 
10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ii = met kastisolatie aan de binnenkant. 
Ia = met kastisolatie aan de buitenkant. 

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

[KHS] = aftakkingsdiameter + 82 mm, altijd 3 cijfers). 
 
12 - Kasthalsverlenging 
KVS = kasthals standaard. 
xxx = kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers, >45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 
13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant. 
S1 = aftakkingen aan de zijkant (standaard). 
S2 = aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar. 
 
14 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers). 
 
15 - Ophanging 
E0 = zonder popschroef. 
EM = met popschroef. 
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BESTELSLEUTEL HOEKSTEUN 
 

01 02 03 04 05 
Type Doorlaat Uitvoering Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
EW -28 -1 -R0 -ELOX 

 

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

 
Voorbeeld 
EW-28-1-R0-ELOX-B9011-090-000-000-GT 
 
Hoeksteun voor spleetdoorlaat | voor DSCXLS | 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm | frameprofiel standaard | aluminium 
natuurlijke tint | aluminium gelakt in de kleur RAL 9011 (grafietzwart) | 90° | standaardlengte (L = 250 mm) | standaardlengte (L = 
250 mm) | montage met tegentraverse 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
EW = hoeksteun voor spleetdoorlaat. 
 
02 - Doorlaat 
28 = voor DSCXLS. 
 
03 - Uitvoering 
1 = 1 spleet, met spleetbreedte 30 mm. 
 
04 - Framevorm 
R0 = frameprofiel standaard (met oplegprofiel, voor de 

zichtbare installatie aan het plafond). 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium, natuurlijke tint (standaard). 
9010 = aluminium, gelakt in de kleur RAL 9010 (wit). 
9011 = aluminium, gelakt in de kleur RAL 9011 

(grafietzwart). 
xxxx = aluminium, gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te 

kiezen (tegen meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 
06 - Kleur afdekplaat 
B9005 = plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart). 
B9010 = plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) 

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

kiezen (altijd 5 cijfers). 
 
07 - Hoek tussen de benen 
090 = 90° (standaard). 
xxx = hoek naar keuze (waarde tussen 90° [090] en 170° 

[170] mogelijk, altijd 3 cijfers). 
 
08 - Beenlengte links (a) 
000 = standaardlengte (L = 250 mm). 
xxx = lengte in mm, vrij te kiezen (minimale lengte = 

standaardlengte, altijd 3 cijfers). 
 
 
 
 
 

09 - Beenlengte rechts (b) 
000 = standaardlengte (L = 250 mm). 
xxx = lengte in mm, vrij te kiezen (minimale lengte = 

standaardlengte, altijd 3 cijfers). 
 
10 - Montage 
GT = montage met tegentraverse (schroeven en 

traversebeugel los geleverd, 2 stuks). 
KB = montage met klembeugel (schroeven en 

klembeugel los geleverd, 2 stuks). 
AL = montage met hanglussen (los en ongebogen 

geleverd, 4 stuks). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand 
en geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijven, 
geschikt voor gebruik in ruimten van 2,6 m tot 4 m hoog. 
Spleetdoorlaat uitvoering (aantal spleten) met 1 spleet (-1), 
met spleetbreedte 30 mm. 
 
Luchttoevoeruitvoering met luchtrichtlamellen uit gelakt 
aluminium: 
- kleur RAL 9010 (wit) (-L9010).  
- kleur RAL 9011 (grafietzwart, standaard)  
 (-L9011). 
- in een andere RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 

cijfers) 
Met verbindingsbrug uit kunststof, kleur gelijkaardig aan RAL 
9005 (zwart). 
Product: SCHAKO type DSCXLS-1-Z-… 
 
Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), 
met geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9011 
(grafietzwart) (FQ = 46 %), als zichtplaat. 
Met verbindingsbrug uit verzinkt plaatstaal. 
Product: SCHAKO type DSCXLS-1-A-... 
 
Frame uit aluminium strengpersprofiel, bestaande uit:  
- Frameprofiel: 
 - frameprofiel standaard (-R0, met oplegprofiel), voor 

een zichtbare installatie aan het plafond. 
- Frameoppervlak: 
 - natuurlijke tint (-ELOX, standaard). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit, -9010). 
 - gelakt in kleur RAL 9011 (grafietzwart, -9011). 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, 

altijd 4 cijfers). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- zonder lamellen, bij luchtafvoer (-0). 
- lamellen verticaal uitblazend (-V). 
- lamellen horizontaal eenzijdig links uitblazend (-L, 

standaard). 
- lamellen horizontaal eenzijdig rechts uitblazend (-R). 
 
Lengte / uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
- 1000 mm (-N-01000). 
- 1500 mm (-N-01500). 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers). 
 (lengte L ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast 

worden uitgerust, blindstuk vanaf lengte 200 mm 
mogelijk) 

 
Banduitvoering (-B) 
- Lengte in mm, als band (-B-xxxxx). 
 Lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering. 
 enkel element lengte max. 1500 mm. 
 Met verbindingsstukken uit aluminiumplaat, los 

meegeleverd (telkens 2x per verbinding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montage: 
- zonder verbinding (-00) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 
- Vaste verbinding met kast (-FV) 
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Alleen voor luchttoevoer en luchtafvoer. 
 - De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden. 
 
- Verdekte montage met kast (-VM) 
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Alleen voor luchttoevoer en luchtafvoer. 
 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op 

de traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
 - Frame met afdichtstrook. 
 - Aansluitkast in de fabriek gemonteerd. 
 
- Montage met tegentraverse (-GT) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven en traversebeugels worden los geleverd (2 

stuks). 
 - Traversebeugel bestaande uit hoekplaat van verzinkt 

plaatstaal en traverse uit aluminium strengpersprofiel 
met DIN-schroefdraad. 

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

 - Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 
- Montage met klembeugel (-KB) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 

stuks). 
 - Klembeugel uit verzinkt plaatstaal. 
 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 

de levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
 - Voor de montage is toegang langs achter niet 

vereist! 
 
- Montage met hanglussen (-AL) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - 4 stuks, los en ongebogen geleverd. 
 - De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
 - Hanglus uit verzinkt plaatstaal, met gaten voor de 

haakbevestiging. 
 



 DSCXLS 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Aanbestedingstekst 

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-10-18 | Pagina  27 

Toebehoren: 
- Eindstukken 
  - zonder eindstuk (-E00). 
 - Eindstukuitvoeringen: 
  - eindstuk glad, uit verzinkt plaatstaal, gelakt in de RAL-

kleur van het frameprofiel: 
   - los geleverd (-ES1, paar) (standaard).  
   - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB1). 
   - links in de fabriek gemonteerd (-EL1). 
   - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER1). 
  - hoekeindstuk, uit aluminium strengpersprofiel, gelakt 

in de RAL-kleur van het frameprofiel. 
   - los geleverd (-ES2, paar) (standaard).  
   - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB2). 
   - links in de fabriek gemonteerd (-EL2). 
   - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER2). 
 
- Blindstuk 
 - zonder blindstuk (-BS0). 
 - met blindstuk (-BS1), uit gelakt plaatstaal RAL 9011 

(grafietzwart). Montage alleen met tegentraverse (-GT) 
of klembeugel (-KB) mogelijk (vanaf lengte L = 200 mm 
mogelijk, alleen mogelijk zonder aansluitkast). 

  
- Aansluitkast (-ASK-28), voor DSCXLS, uitvoering (aantal 

spleten) met 1 spleet (-1), uit verzinkt plaatstaal (-SV, 
standaard), met ophanglussen. 

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

standaard bij banduitvoering) 
 - Lengte: 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
   (lengte min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 - Kastmontage: 
  - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 
  - Verdekte montage (-VM). 
 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2), uit 

verzinkte geperforeerde plaat (FQ = 36 %), in de 
aansluitaftakking, verstelbaar, voor de eenvoudige 
regeling van de luchthoeveelheid. 

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

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

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

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

hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter + 82 mm, altijd 3 
cijfers). 

 - Kasthalsverlenging: 
  - kasthals standaard (-KVS). 
  - kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx) (>45 

mm tot 200 mm mogelijk). 
 
 
  
 
 

- Aftakkingspositie: 
  - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - Aftakking aan de zijkant (-S1) (standaard). 
  - Aftakkingen aan de zijkant tegenover elkaar (-S2). 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
  - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 

3 cijfers). 
 - Ophanging: 
  - zonder popschroef (-E0). 
  - met popschroef (-EM), uit messing. 
 - met luchtverdeelplaat (FQ = 46 %), uit verzinkte 

geperforeerde plaat, voor de gelijkmatige verdeling van 
de luchtstroming (om de druk in de aansluitkast te 
stabiliseren).  

 
- hoeksteun (-EW-28), voor DSCXLS, uitvoering (aantal spleten) 

met 1 spleet (-1) met spleetbreedte 30 mm, met frameprofiel 
standaard (-R0, met oplegprofiel, voor de zichtbare installatie 
aan het plafond). 

 - frameoppervlak, uit aluminium strengpersprofiel: 
  - natuurlijke tint (-ELOX, standaard). 
  - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
  - gelakt in kleur RAL 9011  (grafietzwart)  

(-9011). 
  - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (tegen 

meerprijs) (-xxxx). 
 - verbindingsbrug uit verzinkt plaatstaal, met klinknagels 

bevestigd. 
 - Kleur afdekplaat: 
  - plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart) (-B9010) 

(standaard). 
  - plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9010 (wit)  

(-B9010). 
  - plaatstaal gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te 

kiezen (Bxxxx). 
 - Hoek tussen de benen: 
  - 90° (-090). 
  - hoek naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tussen α 

= 90° (-090, standaard) en 170° (-170) mogelijk. 
 - Beenlengte links (a): 
  -   - standaardlengte L = 250 mm (-000). 
  - Lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte). 
 - Beenlengte rechts (b): 
  -   - standaardlengte L = 250 mm (-000). 
  - Lengte vrij te kiezen (-xxx) (minimale lengte = 

standaardlengte). 
 - met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering 

inbegrepen) uit aluminium (kleur zoals frame), los 
meegeleverd. 

 - Montage: 
  - met tegentraverse (-GT), schroeven en 

traversebeugels worden los geleverd (2 stuks). 
  - met klembeugel (-KB), schroeven en klembeugel los 

geleverd (2 stuks). 
  - met hanglussen (-AL), los en ongebogen geleverd, 4 

stuks. 


