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Opis
Ścienny nawiewnik szczelinowy typu DSX XXL-W-S do zabudo-
wania w ścianie. 
Wykonanie DSX-XXL-W-P, DSX-XXL-W-PA i DSX-XXL-W-PB z
profilem na całym obwodzie umożliwia łatwe i estetyczne połącze-
nie ze ścianą.
Wysoka indukcja gwarantuje w przypadku chłodzenia szybką
redukcję prędkości i różnicy temperatury. Kierunek wypływu
jest fabrycznie ustalony na skośnie do góry. (kierunkek powie-
trza "V"). Stabilny strumień umożliwia zastosowanie w instala-
cjach VVS. Stabilny strumień od 40% wydajności maksymalnej.
Do zapewnienia równomiernego napływu powietrza na całej dłu-
gości szczeliny służy skrzynka przyłączna z zabudowaną kierow-
nicą powietrza. Za dopłatą w króćcu skrzynki możliwe jest
zastosowanie przepustnicy regulacyjnej dostępnej od strony po-
mieszcenia. Skrzynka przyłączna może być izolowana od we-
wnątrz lub od zewnątrz.
Wykonanie taśmowe ze skrzynką przyłączną w wykonaniu stan-
dardowym jest dostarczane z ukrytym montażem. Jeżeli przy za-
mówieniu nie będzie żadnych wskazówek dla wykonania
taśmowego i na dokumentach potwierdzających zakup nie ma
informacji o tym, że jest to wykonanie taśmowe, będzie dostar-
czone stałe połączenie ze skrzynką rozprężną.
Przy nawiewniku szczelinowym w wykonaniu taśmowym z ukry-
tym montażem zmniejsza się wysiłek montowania w porówna-
niu do wykonania bez ukrytego montażu.

Wskazówki:
Zwracamy uwagę, że nawiewniki są montowane wzdłuż ścian.

Zawieszenie nawiewnika
Dla zawieszenia nawiewnika przewidziane są otwory w skrzynce
przyłącznej (patrz strona 5). Otwory mogą być uzbrojone zanito-
waną nakrętką M4 (za dopłatą).

Materiał

Wykonanie

Wyposażenie dodatkowe

Lamela - element kierunkujący powietrze
- Tworzywo sztuczne, w kolorze RAL 9010 (biały, -LW) albo 

RAL 9005 (czarny, -LS) (standard).
Ramka

- profil aluminiowy
- DSX-XXL-W-S: lakierowanie na kolor lamel RAL 9010 

(biały) lub RAL 9005 (czarny)
- DSX-XXL-W-P: lakierowany RAL 9010 (biały) lub w kolo-

rze naturalnym aluminium anodowanego (E6/EV1).
- DSX-XXL-W-PA: lakierowany RAL 9010 (biały) lub w kolo-

rze naturalnym aluminium anodowanego (E6/EV1)
- DSX-XXL-W-PB: lakierowany RAL 9010 (biały) lub w kolo-

rze naturalnym aluminium anodowanego (E6/EV1)

DSX-XXL-W - do zabudowy w ścianie
DSX-XXL-W-S - z wąskim profilem ramy
DSX-XXL-W-P - ze standardowym profilem (standard)
DSX-XXL-W-PA - z profilem ramy U
DSX-XXL-W-PB - z szerokim profilem ramy
DSX-XXL-W-...-1/2 - 1- lub 2-szczelinowy
DSX-XXL-W-...-Z - nawiew
DSX-XXL-W-...-A - wywiew, z lamelami

skrzynka przyłączna (-ASK-W)
- blacha stalowa ocynkowana oraz króćce przyłączne i uchwy-

ty montażowe
Przepustnica (-DK)

- przepustnica z blachy stalowej ocynkowanej
- zamocowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego

Nakrętka nitowana M4
- za dopłatą

Końcówka (para) (-ES)
- Standardowo są one dostarczane osobno. Istnieje możli-

wość montażu w fabryce jeżeli zostanie to ujęte w zamówie-
niu.

- dla DSX-XXL-W-S (ES1), aluminium lakierowane na kolor 
RAL 9005 (czarny) lub RAL 9010 (biały)

- dla DSX-XXL-PB (-ES2), aluminium naturalne anodowane 
E6/EV1, lub aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (bia-
ły).

- dla DSX-XXL-PB (-ES3), aluminium naturalne anodowane
E6/EV1, lub aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (bia-
ły).

Uszczelka gumowa (-GD)
- guma specjalna

Izolacja wewnątrz (-Ii)
- izolacja termiczna wewnątrz skrzynki przyłącznej

Izolacja zewnętrzna (-la)
- izolacja termiczna na zewnątrz skrzynki przyłącznej

Ślepa (-BS)
- z blachą zaślepiającą z blachy stalowej ocynkowanej 
- z nakrętką nitowaną M4

Kątownik mocujący (para) (-BW) są przystosowane do pracy na
powietrzu obiegowym

- blachy stalowej ocynkowanej
- z nakrętką nitowaną M4

Element łączący 2
- taśma sprężynowa stalowa
- dla podłączenia do DSX-XXL-W ... przy taśmowym wykonaniu
- standardowo są one dostarczane osobno

Element łączący 3
- dla podłączenia do DSX-XXL-W... i przy wykonaniu taśmo-

wym
- standardowo są one dostarczane osobno
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Zamocowanie
Połączenie stałe

- standard dla wykonania DSX-XXL-W-...
Ukryty montaż (-VM)

- Standard dla wykonania taśmowego ze skrzynką przyłączną 
(-ASK)

- możliwe dla pojedynczych nawiewników ze skrzynką rozpręż-
ną (-ASK)
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Wykonanie i wymiary
Kierunek wypływu powietrza
Ustawienie lamel ukośnie w górę  (-LV)

Wymiary
DSX-XXL-W-S z wąskim profilem ramy

DSX-XXL-W-PA z profilem ramy U

DSX-XXL-W-P z profilem ramy 

DSX-XXL-W-PB z szerokim profilem ramy

1.
)

2.
)

1.
)

2.
)

1.
)

2.
)

1.
)

2.
)

1.) Wykonanie anodowane
2.) Wykonanie lakierowane
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Wyposażenie dodatkowe - wymiary
Skrzynka przyłączna typu ASK do DSX-XXL-W-...

Widok B  (obrócony o 90o)

Dostarczane wielkości

øD
400 < L < 500  500 < L < 1000  1000 < L < 1500

DSX-XXL-W-...-1 ø138 ø138 2x ø138
DSX-XXL-W-...-2 ø138 2x ø138 3x ø138

KH = Wysokość skrzynki
GH = wysokość całkowita

z 1 króćcem z 3 króćcami z 2 króćcami 

Widok X Przekrój A-A /  Zawieszenie nawiewnika
 Dla ułatwienia montażu,
skrzynka przyłączena może
być dostarczona z zanitowa-
nymi nakrętkami M4 (za do-
płatą). Przy zamówieniu bez
skrzynki zamocowanie jest
poza dostawą. Jeżeli szczelina
montowana jest bez skrzynki,
elementy zamocowania są
poza dostawą.

Standard:

poza do-
stawą

za dopłatą:

poza do-
stawą

Nakrętka 
nitowana 
M4

Uszczelka gumowa
(-GD)
Szczegół Y

Izolacja dla ASK
wewnątrz (-li) zewnątrz (-la)

Przepustnica (-DK)
dla skrzynki przyłącznej typu ASK-W

Nastawa linką sterującą
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Wykonanie taśmowe DSX-XXL-W-..., bez końcówki  

Wykonanie taśmowe DSX-XXL-W-..., z końcówką  

Przy wykonaniu taśmowym ściennego nawiewnika szczelinowego typu DSX-XXL-W o długości > 2000, całkowita długość BL jest 
dzielona na odcinku o długości L=1500 mm. Podział odcinku < 1500 mm do >400 mm jest wyposażony w skrzynkę przyłączną. 
Podział odcinku <400 mm jest wykonany jak odcinek ślepy, bez skrzynki przyłącznej. Inny podział taśmowy jest możliwy po uzgod-
nieniu wskazówek klienta. Części wchodzące w skład linii są łączone i wyrównywane (na budowie) elementami łączącymi.

DL = długość różnicy
BL = długość
L = 500/1000/1500 mm

t (mm)
DSX-XXL-W-S -
DSX-XXL-W-PA -
DSX-XXL-W-P 3
DSX-XXL-W-PB 2,5

Szczegół a, bez końcówki
DSX-XXL-W-S / DSX-XXL-W-PA DSX-XXL-W-S / DSX-XXL-W-PB 

DL = długość różnicy
BL = długość
L = 500/1000/1500 mm

Szczegół "b", z końcówką
DSX-XXL-W-S (-ES1) DSX-XXL-W-P (-ES2) / DSX-XXL-W-PB (-ES3) t (mm) x (mm)

DSX-XXL-W-S - 1
DSX-XXL-W-P 3 10
DSX-XXL-W-PB 2,5 16
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Końcówka nawiewnika (-ES1 / -ES2 / -ES3)
Dla zapewnienia ciągłości obramowania, można zamontować
końcówki nawiewnika (za dopłatą).
Standardowo końcówki są dostarczane osobno. Istnieje możli-
wość montażu w fabryce jeżeli zostanie to ujęte w zamówieniu.

Zabudowa lewostronna 

Zabudowa prawostronna 

Zabudowa dwustronna 

W przypadku montowania końcówek w fabryce przy zamówie-
niu musi być bezwarunkowo podane czy mają być końcówki
obustronne, lewa lub prawa.

t (mm) x (mm)
DSX-XXL-W-P 10 3
DSX-XXL-W-PB 16 2,5

dla DSX-XXL-W S (-ES1) dla DSX-XXL-W-P (-ES2)
dla DSX-XXL-W-PB (-ES3)
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Element łączący przy wykonaniu taśmowym
(standardowo są one dostraczne osobno)
aktywny - aktywny

aktywny - pasywny

pasywny - pasywny 

Szczegóły elementu łączącego 2 

Przy nawiewnikach ściennych  DSX-XXL-W-...-1 używa się ele-
mentu łączącego. Przy DSX-XXL-W...-2 używa się elementu łą-
czącego 2, na obwodzie szczeliny.

Szczegóły elementu łączącego 3 

Element łączący 2

Element łączący 3Srubą mocującą:
Śruba o opływowych kształtach z 
krzyżem szczelinowym M4x20 
zgodnie z DIN EN ISO 7045

Element łączący 3Srubą mocującą:
Śruba o opływowych kształtach z 
krzyżem szczelinowym M4x20 
zgodnie z DIN EN ISO 7045
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Ślepa (-BS) 

Wymagany otwór do zamocowania przy zaślepce
DSX-XXL-W...-1 (1-szczelinowy)
z 2 otworami do zamocowania 

DSX-XXL-W...-2 (2-szczelinowy)
z 4 otworami do zamocowania 

Przy wykonaniu ślepym nawiewnik szczelinowy jest kompletnie
hermetyczny.

Kątownik mocujący (para) (-BW) dla sufitu ciśnieniowego

Wymagany otwór do zamocowania
DSX-XXL-W...-1 (1-szczelinowy)
z 2 otworami do zamocowania 

DSX-XXL-W...-2 (2-szczelinowy)
z 4 otworami do zamocowania 

DSX-XXL-W-P-2

W

Szczegół W
DSX-XXL-W-P-1 DSX-XXL-W-P-1

DSX-XXL-W-P-2

Szczegół Y

V
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Wykonanie taśmowe sufit ciśnieniowy

Przy wykonaniu taśmowym, dostarczane są luzem dodatkowe
nakładki, dwa pręty gwintowe do zawieszenia, poza dostawą.

Możliwości zamocowania
montaż ukryty (-VM) ze skrzynką przyłączną
DSX-XXL-W...-1 do DSX-XXL-W...-2 (1- do 2- szczelin)

Szczegóły płyty połącze-
niowej 

Zabudowa
Skrzynka przyłączna (-ASK) odwrócona

Na życzenie może być wykonana skrzynka przyłączna (-ASK)
odwrócona. Przy zamówieniu trzeba to zaznaczyć. 

Zabudowa optymalna

Odległość od górnej krawędzi szczeliny do sufitu może maksy-
malnie wynosić 0,5m w przeciwnym razie efekt Coanda nie wy-
stąpi!

Dodatkowy płaskownik łączą-
czy

Śruby krzyża 
szczelinowego 
M4
DIN EN ISO 7047

Płyta połączeniowa

Nakrętka nitowana M4

L L1
DSX-XXL-W-1 27 -
DSX-XXL-W-2 58 30



Ścienny nawiewnik szczelinowy DSX-XXL-W

04/05 - 12

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

13.11.2017Stan na:

Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej

DSX-XXL-W-...1
L=400 (nawiew)

DSX-XXL-W-...2
L=400 (nawiew)

 
DSX-XXL-W-...1
L=500 (nawiew)

DSX-XXL-W-...2
L=500 (nawiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Otwarcia przepustnicy
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DSX-XXL-W-...1
L=600 (nawiew)

DSX-XXL-W-...2
L=600 (nawiew)

DSX-XXL-W-...1
L=800 (nawiew)

DSX-XXL-W-...2
L=800 (nawiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Otwarcia przepustnicy
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DSX-XXL-W-...1
L=1000 (nawiew)

DSX-XXL-W-...2
L=1000 (nawiew)

DSX-XXL-W-...1
L=400 (wywiew)

DSX-XXL-W-...2
L=400 (wywiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Otwarcia przepustnicy
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DSX-XXL-W-...1
L=500 (wywiew)

DSX-XXL-W-...2
L=500 (wywiew)

DSX-XXL-W-...1
L=600 (wywiew)

DSX-XXL-W-...2
L=600 (wywiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Otwarcia przepustnicy
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DSX-XXL-W-...1
L=800 (wywiew)

DSX-XXL-W-...2
L=800 (wywiew)

DSX-XXL-W-...1
L=1000 (wywiew)

DSX-XXL-W-...2
L=1000 (wywiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Otwarcia przepustnicy
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maksymalna prędkość strumienia powietrza

DSX-XXL-W-...-1  L=400

DSX-XXL-W-...-1  L=500

DSX-XXL-W-...-1  L=600

DSX-XXL-W-...-1  L=800

DSX-XXL-W-...-1  L=1000

Współczynniki poprawkowe dla DSX-XXL-W-...-2:
vmax × 1,33
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krytyczny zasięg strumienia powietrza

Obliczenie maksymalnego zasięgu dla chłodzenia

Współczynniki poprawkowe dla DSX-XXL-W-...-2:
xkr × 1,17

DSX-XXL-W-...-1
L=400

DSX-XXL-W-...-1
L=500

DSX-XXL-W-...-1
L=600

maksymalny zasięg

x xkr 2 66,×=



Ścienny nawiewnik szczelinowy DSX-XXL-W

04/05 - 19

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

13.11.2017Stan na:

DSX-XXL-W-...-1
L=800

DSX-XXL-W-...-1
L=1000

Współczynniki poprawkowe dla DSX-XXL-W-...-2:
xkr × 1,17

Współczynnik indukcji i współczynnik redukcji różnicy temperatury
DSX-XXL-W-...-1

Współczynniki poprawkowe dla DSX-XXL-W-...-2 :

i x 0,711

TV x 1,38
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Legenda
VZU (m3/h S) = Ilość powietrza na szczelinę
VZU [l/s S] = Ilość powietrza na szczelinę
Δpt (Pa) = strata ciśnienia
ρ (kg/m3) = gęstość
LWA [dB(A)] = A-poziom mocy akustycznej
xkr (m) = krytyczny zasięg strumienia powietrza
ΔTO (K) = różnica temperatur pomiędzy powietrzem na-

wiewanym a temperaturą pomieszczenia
(ΔTO = tZU - tR)

vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia powietrza
TV (-) = współczynnik redukcji różnicy temperatury

(TV = ΔTX / ΔTO)
i (-) = współczynnik indukcji (i = VX / VZU)
x (m) = pozioma droga strumienia powietrza
y (m) = pionowa droga strumienia powietrza
tZU (°C) = temperatura powietrza nawiewanego
tR (°C) = temperatura w pomieszczeniu
KL (mm) = wysokość skrzynki
KB (mm) = szerokość skrzynki
GB (mm) = szerokość całkowita
L (mm) = Długość
ΔTX (K) = różnica temperatury w punkcie x
VX (m3/h) = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
VX [l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
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Dane do zamówienia

Ścienny nawiewnik szczeli-
nowy

z profilem ramy
-P

z wąskim profilem ramy
-S

z profilem ramy U
-PA

z szerokim profilem ramy
-PB

profil z aluminium lakierowany na 
kolor RAL 9005 (czarny)

profil z aluminium lakierowane na 
kolor RAL 9010 (biały)

profil z aluminium w kolorze natu-
ralnym, anodowane (E6/EV1)

2-szczelinowy
-2

1-szczelinowy
-1

Wywiew
-A

nawiew
-Z

Długość (mm)

500 1000 1500 w wykonaniu taśmowym400 600 800

Ustawienie lameli
(Kierunek wypływu powietrza)

skośnie do góry
-LV

ze skrzynką
przyłącznej

bez skrzynki
przyłącznej

zaślepka
-BS

dla sufitu ciśnieniowego
z kątownikiem mocującym (para)

-BW

Przykład zamówienia:
DSX-XXL-W-S1-Z-LS-LV, L=1000, ASK-W

Jeżeli w zamówieniu nie zostaną podane pełne dane dostarczone będzie wykonanie jak w pogrubieniu !

Lamela - element kierun-
kujący powietrze z tworzywa 

sztucznego, w kolorze podob-
nym RAL 9005 (czarny)

-LS

Lamela - element kierun-
kujący powietrze z tworzywa 

sztucznego, w kolorze podob-
nym RAL 9010 (biały)

-LW

Lamela - element kierun-
kujący powietrze z tworzywa 

sztucznego, w kolorze podob-
nym RAL 9010 (biały)

-LW

Lamela - element kierun-
kujący powietrze z tworzywa 

sztucznego, w kolorze podob-
nym RAL 9005 (czarny)

-LS
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Wyposażenie dodatkowe: Skrzynka przyłączna
typ ASK-W

bez przepustnicy
-

bez uszczelki gumowej
-

z gumową uszczelką
-GD

z przepustnicą
-DK

bez izolacji
-

z izolacją

wewnątrz
-li

na zewnątrz
-la

bez nitowanej nakrętki
-

z nakrętką nitowaną
-EM

dla DSX-XXL-W-S
-ES1

dla DSX-XXL-W-P
-ES2

dla DSX-XXL-PB
-ES3

z aluminium lakierowanego
RAL 9005 (czarny)

z aluminium lakierowanego
RAL 9010 (biały)

z aluminium w kolorze naturalnym
anodowanego (E6/EV1)

Końcówka nawiewnika
(para) lewa/prawa

(standardowo są one dostarczane osobno)
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Opis do specyfikacji
Ścienny nawiewnik szczelinowy z wąskim profilem typu DSX-
XXL-W-S do zabudowy w ścianie. Wysoka indukcja gwarantuje
w przypadku chłodzenia szybką redukcję prędkości i różnicy
temperatury. 
Nawiewnik zbudowany jest z profilu aluminiowego lakierowane-
go na kolor lamel RAL 9005 (czarny), lub na kolor RAL 9010
(biały).

Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-S-Z

Wyposażenie dodatkowe:

Lamela - element kierunkujący powietrze z tworzywa sztuczne-
go, w kolorze

- RAL 9005 (czarny, -LS) (standard) albo
- RAL 9010 (biały, -LW) 

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)

- Ustawienie lameli
- LV, nawiew skośnie do góry

- Długość:
- 400 mm 
- 500 mm 
- 600 mm 
- 800 mm 
- 1000 mm 
- 1500 mm
- Wykonanie taśmowe ze skrzynką przyłączną (-ASK) w wy-

konaniu standardowym jest dostarczane z ukrytym monta-
żem (-VM).

- Wykonanie bez skrzynki przyłącznej
- jak ślepa (-BS)

- z nakrętką nitowaną M4
- dla pracy przy nadmiarze prądu z kątownikiem mocują-

cym (para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- Wykonanie dla wywiewu, z lamelami.
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-S-A

- ze skrzynką rozprężną (-ASK-W) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, oraz bocznym króćcem i uchwytami montażowymi.
- z dostępną od strony czołowej przepustnicą (-DK) w

skrzynce przyłacznej do regulowania ilości nawiewanego
powietrza.

- z uszczelką gumową (-GD)
- z izolacją termiczną

- wewnątrz (-li)
- zewnątrz (-la)

- z nakrętką nitowaną M4
- z końcówkami (-ES1) (standardowo są dostarczane osobno),

z aluminium lakierowanego
- RAL 9005 (czarny) lub
- RAL 9010 (biały)
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Ścienny nawiewnik szczelinowy z szerokim profilem typu DSX-
XXL-W-P do zabudowy w ścianie. Wysoka indukcja gwarantuje
w przypadku chłodzenia szybką redukcję prędkości i różnicy
temperatury. 
Nawiewnik zbudowany jest z profilu aluminiowego anodowane-
go na kolor naturalnego aluminium E6/EV1 lub lakierowanego
na kolor RAL 9010 (biały). 

Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-P-Z

Wyposażenie dodatkowe:

Lamela - element kierunkujący powietrze z tworzywa sztuczne-
go, w kolorze

- RAL 9005 (czarny, -LS) (standard) albo
- RAL 9010 (biały, -LW) 

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)

- Ustawienie lameli
- LV, nawiew skośnie do góry

- Długość:
- 400 mm 
- 500 mm 
- 600 mm 
- 800 mm 
- 1000 mm 
- 1500 mm
- Wykonanie taśmowe ze skrzynką przyłączną (-ASK) w wy-

konaniu standardowym jest dostarczane z ukrytym monta-
żem (-VM).

- Wykonanie bez skrzynki przyłącznej
- jak ślepa (-BS)

- z nakrętką nitowaną M4
- dla pracy przy nadmiarze prądu z kątownikiem mocują-

cym (para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- Wykonanie dla wywiewu, z lamelami
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-P-A

- ze skrzynką rozprężną (-ASK-W) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, oraz bocznym króćcem i uchwytami montażowymi.
- z dostępną od strony czołowej przepustnicą (-DK) w

skrzynce przyłacznej do regulowania ilości nawiewanego
powietrza.

- z uszczelką gumową (-GD)
- z izolacją termiczną

- wewnątrz (-li)
- zewnątrz (-la)

- z nakrętką nitowaną M4
- z końćówką (-ES2) (standardowo są one dostarczane osob-

no)
- aluminium w kolorze naturalnym, anodowane (E6/EV1)
- aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (biały)
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Ścienny nawiewnik szczelinowy z wąskim profilem U, typu DSX-
XXL-W-PA do zabudowy w ścianie. Wysoka indukcja gwarantuje
w przypadku chłodzenia szybką redukcję prędkości i różnicy tem-
peratury. Nawiewnik zbudowany jest z profilu aluminiowego ano-
dowanego na kolor naturalnego aluminium E6/EV1 lub
lakierowanego na kolor RAL 9010 (biały). 

Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-PA-Z

Wyposażenie dodatkowe:

Ścienny nawiewnik szczelinowy z poszerzonym profilem typu 
DSX-XXL-W-PB do zabudowy w ścianie. Wysoka indukcja gwa-
rantuje w przypadku chłodzenia szybką redukcję prędkości i róż-
nicy temperatury. Nawiewnik zbudowany jest z profilu 
aluminiowego anodowanego na kolor naturalnego aluminium 
E6/EV1 lub lakierowanego na kolor RAL 9010 (biały).

Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-PB-Z

Wyposażenie dodatkowe:

Lamela - element kierunkujący powietrze z tworzywa sztuczne-
go, w kolorze

- RAL 9005 (czarny, -LS) (standard) albo
- RAL 9010 (biały, -LW) 

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)

- Ustawienie lameli
- LV, nawiew skośnie do góry

- Długość:
- 400 mm 
- 500 mm 
- 600 mm 
- 800 mm 
- 1000 mm 
- 1500 mm 
- Wykonanie taśmowe ze skrzynką przyłączną (-ASK) w wy-

konaniu standardowym jest dostarczane z ukrytym monta-
żem (-VM).

- Wykonanie bez skrzynki przyłącznej
- jak ślepa (-BS)

- z nakrętką nitowaną M4
- dla pracy przy nadmiarze prądu z kątownikiem mocują-

cym (para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- Wykonanie dla wywiewu, z lamelami
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-PA-A

- ze skrzynką rozprężną (-ASK-W) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, oraz bocznym króćcem i uchwytami montażowymi.
- z dostępną od strony czołowej przepustnicą (-DK) w

skrzynce przyłacznej do regulowania ilości nawiewanego
powietrza.

- z uszczelką gumową (-GD)
- z izolacją termiczną

- wewnątrz (-li)
- zewnątrz (-la)

- z nakrętką nitowaną M4

Lamela - element kierunkujący powietrze z tworzywa sztuczne-
go, w kolorze

- RAL 9005 (czarny, -LS) (standard) albo
- RAL 9010 (biały, -LW) 

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)

- Ustawienie lameli
- LV, nawiew skośnie do góry

- Długość:
- 400 mm
- 500 mm 
- 600 mm 
- 800 mm
- 1000 mm 
- 1500 mm 
- Wykonanie taśmowe ze skrzynką przyłączną (-ASK) w wyko-

naniu standardowym jest dostarczane z ukrytym montażem (-
VM).

- Wykonanie bez skrzynki przyłącznej
- jak ślepa (-BS)

- z nakrętką nitowaną M4
- jako szczelina wyrównawcza z uchwytem z kątownika (para) (-

BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- Wykonanie dla wywiewu, z lamelami
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-W-PB-A

- ze skrzynką rozprężną (-ASK-W) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, oraz bocznym króćcem i uchwytami montażowymi.
- z dostępną od strony czołowej przepustnicą (-DK) w skrzynce

przyłacznej do regulowania ilości nawiewanego powietrza.
- z uszczelką gumową (-GD)
- z izolacją termiczną

- wewnątrz (-li)
- zewnątrz (-la)

- z nakrętką nitowaną M4
- z końćówką (-ES3) (standardowo są one dostarczane osobno)

- aluminium w kolorze naturalnym, anodowane (E6/EV1)
- aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (biały)


