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Beschrijving
Het plafondspleetrooster type DSX-XXL-S is geschikt voor in-
bouw in gesloten plafondsystemen, in ruimtes met een hoogte
van 2,6 - 4 m. In lamellenplafonds wordt de installatie van het
spleetrooster door het gebruik van het zwarte (RAL 9005) lucht-
geleidingselement bijna onzichtbaar. De uitvoeringen DSX-
XXL-P, DSX-XXL-PA en DSX-XXL-PB met oplegprofiel zijn ge-
schikt voor het opleggen van de plafondplaten.
De hoge inductie garandeert bij het koelen een snelle afbouw
van de luchtuitgangssnelheid en het temperatuursverschil. De
luchtafvoer kan ook in ingebouwde toestand, vanuit de ruimte
worden ingesteld. Daarbij blijft de vrije doorsnede altijd even
groot. Drukverlies en geluidsniveau wijzigen niet. Het is moge-
lijk om de luchtstroomgeleiding achteraf aan gewijzigde ruimte-
condities aan te passen. Voor de verstelling moeten de
afzonderlijke luchtgeleidingselementen worden uitgetrokken, in
de gewenste luchtrichting worden gedraaid en worden terugge-
plaatst. Er is een eenzijdige of tweezijdige horizontale lucht-
stroomgeleiding mogelijk. Als bij de bestelling de gewenste
luchtstroomgeleiding wordt aangegeven, dan wordt deze in de
fabriek ingesteld. Zonder gegevens wordt de instelling van het
luchtgeleidingselement III horizontaal afwisselend uitblazend
ingesteld.
De stabiele luchtstraal maakt het mogelijk een VVS-installatie te
gebruiken. Zelfs bij een luchtvolume van 40% blijft de stroom
nog stabiel.
De bijgebouwde aansluitkast met luchtverdeelplaat zorgt voor
een gelijkmatige verdeling van het rooster. Tegen meerprijs kan
in de aansluitaftakking een klep worden aangebracht voor de re-
geling van de luchthoeveelheid. Ook kan de aansluitkast aan de
binnenkant, respectievelijk de buitenkant, worden geïsoleerd.
Een aansluiting aan klimalampjes is mogelijk (prijs op aan-
vraag).
De banduitvoering met aansluitkast wordt standaard met ver-
dekte montage geleverd. Wanneer de banduitvoering bij de be-
stelling niet wordt vermeld resp. in de besteldocumenten niet
duidelijk zichtbaar is, dat de bestelling een banduitvoering be-
treft, worden de afzonderlijke roosters met vaste verbinding aan
de aansluitkast geleverd.
Bij spleetroosters in banduitvoering met verdekte montage is de
bevestiging om de helft gunstiger dan bij de uitvoeirng zonder
verdekte montage.

Roosterophanging
Voor de ophanging van het rooster zijn aan de aansluitkast op-
hanggaten aangebracht (zie pagina 6). Deze ophanggaten kun-
nen tegen meerprijs worden voorzien van popschroeven M4.

Constructie

Uitvoering

Luchtgeleidingselementen
- Kunststof, gelijkaardige tint RAL 9010 (wit, -LW) of RAL

9005 (zwart, -LS) (standaard).
frame

- aluminium strengpersprofiel
- DSX-XXL-S: gelakt in de kleurtoon van de luchtgeleidings-

elementen RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- DSX-XXL-P: gelakt RAL 9010 (wit) of geanodiseerd na-

tuurlijke tint (E6/EV1)
- DSX-XXL-PA: gelakt RAL 9010 (wit) of geanodiseerd na-

tuurlijke tint (E6/EV1)
- DSX-XXL-PB: gelakt RAL 9010 (wit) of geanodiseerd na-

tuurlijke tint (E6/EV1)

DSX-XXL - voor de inbouw in open en gesloten
plafondsystemen

DSX-XXL-S - voor de onzichtbare installatie in de
naad van panelen, zonder oplegprofiel.

DSX-XXL-P - voor de zichtbare installatie, met op-
legprofiel.

DSX-XXL-PA - voor de zichtbare installatie, met op-
legprofiel.

DSX-XXL-PB - voor de zichtbare installatie, met op-
legprofiel.

DSX-XXL-...-1/2/3/4 - met 1, 2, 3 of 4 spleten
DSX-XXL-...-Z - Luchttoevoer
DSX-XXL-...-A - luchtafvoer, met luchtgeleidingsele-

menten
DSX-XXL-...-...-L II R - eenzijdig horizontaal rechts uitblazen-

de luchtgeleidingselementen
DSX-XXL-...-...-L II L - eenzijdig horizontaal links uitblazende

luchtgeleidingselementen
DSX-XXL-...-...-L III - horizontaal afwisselend uitblazende

luchtgeleidingselementen (standaard)
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Toebehoren Bevestiging

Uitvoeringen en afmetingen
Luchtstroomgeleiding
Stand van de luchtgeleidingselementen
eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L II L)

eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-L II R)

Bij stand II van de luchtgeleidingselementen zeker links of 
rechts uiblazend aangeven bij de bestelling.

tweezijdig horizontaal uitblazend (L III standaard)

Er moeten steeds min. 2 elementen achter elkaar in een richting
uitblazen, anders ontstaat er geen stabiele horizontale lucht-
stroomgeleiding.

Aansluitkast (-ASK)
- verzinkt plaatstaal alsook aftakkingen aan de zijkant en op-

hangnippels
regelklep (-DK)

- klep uit verzinkt plaatstaal
- klepbevestiging uit kunststof

Hoeksteun 90° (-EW)
- Standaard los geleverd
- aluminium strengpersprofiel (in kleur zoals DSX-XXL)

popschroef M4
- tegen meerprijs

Eindstuk (paar) (-ES)
- standaard los geleverd. Als er bestellingsinformatie voor de

inbouw beschikbaar is, gebeurt een montage in de fabriek.
- voor DSX-XXL-S (ES1), gelakt aluminium RAL 9005

(zwart), respectievelijk RAL 9010 (wit)
- voor DSX-XXL-P (ES2), geanodiseerd aluminium natuurlij-

ke tint E6/EV1 of gelakt aluminium RAL 9010 (wit).
- voor DSX-XXL-PB (ES3), geanodiseerd aluminium natuur-

lijke tint E6/EV1 of gelakt aluminium RAL 9010 (wit).
Rubberen lippendichting (-GD)

- Speciaal rubber
isolatie aan de binnenkant (-li)

- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast
Isolatie buiten (-la)

- thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast
Loos stuk (-BS)

- met blindplaat uit verzinkt plaatstaal
- met popschroef M4 

bevestigingshoek (paar) (-BW) voor overstroomwerking
- Verzinkt plaatstaal
- met popschroef M4

verbindingselement 1
- Verzinkt plaatstaal
- voor de verbinding van ASK bij banduitvoering
- standaard los geleverd

Verbindingselement 3
- Voor de verbinding van DSX-XXL... en blindstukken bij

Banduitvoering
- standaard los geleverd

Dubbele lamel
- voor de verbinding van lamellen bij banduitvoering

vaste verbinding
- standaard voor de uitvoeringen DSX-XXL-S, DSX-XXL-P,

DSX-XXL-PA en DSX-XXL-PB
Klembevestiging

- Montage van DSX-XXL-P en DSX-XXL-PB zonder aansluit-
kast in afgewerkte plafonds.

- standaard los geleverd
Verborgen montage (-VM)

- standaard voor de banduitvoering met aansluitkast (-ASK)
- mogelijk voor afzonderlijke roosters met aansluitkast (-ASK)
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DSX-XXL-...-1 tot 4
L=500-1500, eenzijdig uitblazend (-LIIL / -LIIR)

Alle luchtgeleidingselementen worden in één richting ingesteld.

DSX-XXL-...-1
tweezijdig uitblazend (-LIII)

Er moeten telkens 2 rijen luchtgeleidingselementen rechts, 2 rij-
en luchtgeleidingselementen links etc. zijn ingesteld.  Bij L=500
en L=1500 moet de laatste rij luchtgeleidingselementen in te-
gengestelde richting van de vorige worden ingezet 

DSX-XXL-...-2
L=500-1500, tweezijdig uitblazend (-LIII)

Er moeten telkens de volledige sleufrijen in een richting worden
ingesteld.

DSX-XXL-...-3
tweezijdig uitblazend (-LIII)

Er moeten telkens 2 rijen luchtgeleidingselementen rechts, 2 rij-
en luchtgeleidingselementen links etc. zijn ingesteld.  Bij L=500
en L=1500 moet de laatste rij luchtgeleidingselementen in te-
gengestelde richting van de vorige worden ingezet 

DSX-XXL-...-4
L=500-1500, tweezijdig uitblazend (-LIII)

Opgelet: er moeten telkens 2 volledige sleufrijen in telkens een
richting worden ingesteld.

De luchtstroomgeleiding -LIII wordt standaard bij de luchtaf-
voeruitvoering geleverd. Een andere luchtstraalgeleiding is mo-
gelijk op vraag van de klant.

L=500

L=1500

L=1000

L=500

L=1500

L=1000
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Afmetingen
DSX-XXL-S, zonder oplegprofiel
Voor de inbouw in gesloten plafondsystemen of voor de onzichtbare installatie in de naad van lamellenplafonds.

DSX-XXL-P, met oplegprofiel
Voor het opleggen van het plafond, geschikt voor de inbouw in gesloten plafondsystemen.

DSX-XXL-PA, met oplegprofiel
voor de inbouw in gesloten plafondsystemen

DSX-XXL-PB, met oplegprofiel
Voor het opleggen van het plafond, geschikt voor de inbouw in gesloten plafondsystemen.

1.)

2.)

1.)

2.)

1.)

2.)
1.)
2.)

DSX-XXL-S-1 DSX-XXL-S-2 DSX-XXL-S-3 DSX-XXL-S-4

DSX-XXL-P-1 DSX-XXL-P-2 DSX-XXL-P-3 DSX-XXL-P-4

1.)
2.)

1.)
2.)

1.)
2.)

1.)
2.)

DSX-XXL-PA-1 DSX-XXL-PA-2 DSX-XXL-PA-3 DSX-XXL-PA-4

DSX-XXL-PB-1 DSX-XXL-PB-2 DSX-XXL-PB-3 DSX-XXL-PB-4

1.) geanodiseerde uitvoering
2.) gelakte uitvoering
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Afmetingen van de toebehoren

Aanzicht A

Om de bevestiging
aan het plafond te
vergemakkelijken,
kunnen de aansluit-
kasten worden voor-
zien van een
popschroef M4. Bij
levering zonder aan-
sluitkast moet de
bevestiging door de
installateur worden
gerealiseerd.

Aansluitkast van het type ASK
voor DSX-XXL-...

ca. Leverbare afmetingen

KB GH KH øD

L  < 500  500 < L < 1000 mm  1000 < L < 1500 mm

DSX-XXL-...-1 83 220 175 ø138 ø138 2x ø138
DSX-XXL-...-2 83 220 175 ø138 2x ø138 2x ø138
DSX-XXL-...-3 98 240 195 ø158 2x ø158 3 x ø158
DSX-XXL-...-4 130 280 235 ø198 2x ø198 3 x ø198

KH = Kasthoogte
GH = totale hoogte

met 1 aftakking met 2 aftakkingen met 3 aftakkingen

Detail X / roosterophanging
Standaard: tegen meerprijs:

door de 
installa-
teur te 
voorzien

door de 
installa-
teur te 
voorzien

popschroef M4

Aanzicht Z
DSX-XXL-...-1/2 DSX-XXL-...-3/4

Rubberen lippendichting
(-GD)
Detail Y

Isolatie voor ASK
binnenkant (-Ii) buitenkant (-Ia)

regelklep (-DK)
voor aansluitkast (-ASK)

Regelklep 
(-DK)

Luchtverdeelplaat 
(-LV)
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Banduitvoering DSX-XXL-..., zonder eindstuk

Banduitvoering DSX-XXL-..., met eindstuk

Bij de banduitvoering van het plafondspleetrooster type DSX-XXL als band > 2000 mm wordt de totale lengte BL uit de standaard-
lengten van L=1500 mm gecombineerd. De verschilstukken < 1500 mm tot > 400 mm kunnen met aansluitkasten worden voorzien.
De verschilstukken < 400 mm worden als loze stukken, zonder aansluitkasten, uitgevoerd. Een andere bandindeling op aanvraag en
instructie van de klant is mogelijk. Meerdere afzonderlijke delen worden met dubbele lamellen vastgezet.

DL= verschil lengte
BL = bandlengte
L = 500/1000/1500 mm

Dubbele lamel

Detail a, zonder eindstukken
DSX-XXL-S / DSX-XXL-PA DSX-XXL-P / DSX-XXL-PB t (mm)

DSX-XXL-S -
DSX-XXL-PA -
DSX-XXL-P 3
DSX-XXL-PB 2,5

DL= verschil lengte
BL = bandlengte
L = 500/1000/1500 mm

Dubbele lamel

Detail b, met eindstukken
DSX-XXL-S (-ES1)
 

DSX-XXL-P (-ES2)
DSX-XXL-PB (-ES3) t (mm) x (mm)

DSX-XXL-S - 1
DSX-XXL-P 3 10
DSX-XXL-PB 2,5 16
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Verbindingselementen voor de banduitvoering
(standaard los geleverd)
actief - actief

actief - passief

passief - passief

Detail verbindingselement 1

Verbindingselement 1 bij roosterophanging met klinkmoer en 
banduitvoering niet mogelijk.

Montagegreep voor dubbele lamel

Detail verbindingselement 3

Dubbele lamel

Verbindingselement 3bevestigingsschroef:
Torx-schroef
M4 DIN 7991-TX

bevestigingsschroef:
Torx-schroef
M4 DIN 7991-TX

Verbindingselement 3

L LB
DSX-XXL-1 78 50
DSX-XXL-2 78 50
DSX-XXL-3 93 65
DSX-XXL-4 125 97
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Blindstuk (-BS)

Plaatsen van de bevestigingsgaten bij het blindstuk
DSX-XXL-...-1 (1 spleet)
met 2 bevestigingsgaten

DSX-XXL-...-2 bis DSX-XXL-...-4 (2- tot 4 spleten)
met 4 bevestigingsgaten

Bij de blinduitvoering is een overstroomwerking niet mogelijk,
vermits het spleetrooster aan de achterkant volledig gesloten is.

Bevestigingshoek (paar) (-BW) voor overstroomwerking

Plaatsen bevestigingsgaten 
DSX-XXL-...-1 (1 spleet)
met 2 bevestigingsgaten

DSX-XXL-...-2 bis DSX-XXL-...-4 (2- tot 4 spleten)
met 4 bevestigingsgaten

DSX-XXL-...-
1 2 3 4

A 54 84 116 147

DSX-XXL-S-1

DSX-XXL-S-2

DSX-XXL-S-3

DSX-XXL-S-4

W Detail W

DSX-XXL-...-
1 2 3 4

A 54 84 116 147

DSX-XXL-S-1

DSX-XXL-S-2

DSX-XXL-S-3

DSX-XXL-S-4

Detail VV
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Banduitvoering bij overstroomwerking resp. blindstukken

Bij de banduitvoering bij overstroomwerking resp. bij blindstuk-
ken worden twee aanvullende lussen los meegeleverd. Daardoor
zijn enkel twee door de installateur te leveren schroefdraadstan-
gen voor de ophanging vereist.

Eindstuk (-ES1 / -ES2 / -ES3)
Om de indruk van een omlopend frame te wekken, kunnen aan de
zijkant eindstukken worden aangebracht (tegen meerprijs).
De eindstukken worden standaard los meegeleverd. Als er bestel-
lingsinformatie voor de inbouw beschikbaar is, gebeurt een mon-
tage in de fabriek.

voor DSX-XXL-S (-ES1)

voor DSX-XXL-P (-ES2)
voor DSX-XXL-PB (-ES3)

Montage links

Montage rechts

Montage aan beide zijden

Bij montage van de eindstukken in de fabriek moet bij de be-
stelling zeker worden aangegeven of de eindstukken aan bei-
de zijden, links of rechts moeten worden gebouwd.

aanvullende verbindingslussen

t (mm) x (mm)
DSX-XXL-P 10 3
DSX-XXL-PB 16 2,5
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Hoek (-EW, 1 tot 4 spleten)
Snedes

DSX-XXL-S
A-A

B-B

DSX-XXL-P / DSX-XXL-PB
A-A

B-B

Hoeksteunen kunnen enkel als blindstukken,
d.w.z. zonder aansluitkast worden gemaakt.
De hoeksteun is 90° gehoekt en heeft een
beenlengte van 300 mm, andere graden op
aanvraag.
De geplaatste blindplaat wordt gelakt, kleur-
toon RAL 9005 (zwart), respectievelijk RAL
9010 (wit). De hoeken worden standaard los
meegeleverd.

s (mm)
DSX-XXL-P 8,5
DSX-XXL-PB 14,5

Vastgeschroefd verbindingsstuk voor
de verbinding met spleetrooster + dub-
bele lamel los
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Bevestigingsmogelijkheden
Klembevestiging voor DSX-XXL-P en DSX-XXL-PB
in inbouwstand

in klemstand

Montage-instructie
De klembeugels worden standaard los geleverd. De luchtgelei-
dingselementen aan de uiteinden uit nemen. De klembeugel zo
met de schroef bevestigen dat deze in spleetroosterrichting
staat (zie inbouwstand). Dan het spleetrooster in het drukpla-
fond invoeren. Vervolgens de klembeugel door de schroef te
draaien ong. 90° draaien en over het spleetroosterprofiel laten
zakken (zie klemstand). De schroef aandraaien tot het spleet-
rooster vast aan het plafond zit. Ten slotte de verwijderde lucht-
geleidingselementen weer plaatsen.

verdekte montage (-VM) met aansluitkast
DSX-XXL-...-1 bis DSX-XXL-...-4 (1- tot 4 spleten)

Inbouw
Aanbouw aan airconditioningssystemen

Bij de inbouw van kli-
maat lampen wordt
voor een onberispelij-
ke afwerking aan de
montagezijde het bui-
tenprofiel van het DSX-
XXL-S bevestigd. Deze
komen overeen met de
afmetingen van de
standaardaansluitkast.

DSX-XXL-P1
DSX-XXL-PB1

DSX-XXL-P2
DSX-XXL-PB2

B 72 100

Torx-schroef M4
DIN 7991-TX

verbindingsplaat

popschroef M4



Plafondspleetrooster DSX-XXL

04/04 - 14

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

13.05.2020Staat:

Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

DSX-XXL-...1 met ASK
L=1000 (luchttoevoer)

DSX-XXL-...2 met ASK
L=1000 (luchttoevoer)

DSX-XXL-...3 met ASK
L=1000 (luchttoevoer)

DSX-XXL-...4 met ASK
L=1000 (luchttoevoer)

0% = klep GESLOTEN
100% = klep OPEN
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DSX-XXL-...1 met ASK 
L=1000 (luchtafvoer)

DSX-XXL-...2 met ASK
L=1000 (luchtafvoer)

DSX-XXL-...3 met ASK
L=1000 (luchtafvoer)

DSX-XXL-...4 met ASK
L=1000 (luchtafvoer) 

0% = klep GESLOTEN
100% = klep OPEN
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maximale snelheid op het einde van de worp
DSX-XXL-...-1
L=1000, eenzijdig uitblazend

kritische worp
DSX-XXL-...-1
L=1000, eenzijdig uitblazend

Inductieverhoudingen en temperatuurverhoudingen
DSX-XXL-...-1
L=1000, een- en tweezijdig uitblazend

DSX-XXL-...-2 eenzijdig uitblazend vmax × 2,00
DSX-XXL-...-3 eenzijdig uitblazend vmax × 2,31
DSX-XXL-...-4 eenzijdig uitblazend vmax × 2,96
DSX-XXL-...-1 tweezijdig uitblazend vmax × 0,82
DSX-XXL-...-2 tweezijdig uitblazend vmax × 1,70
DSX-XXL-...-3 tweezijdig uitblazend vmax × 1,91
DSX-XXL-...-4 tweezijdig uitblazend vmax × 2,32

DSX-XXL-...-2 eenzijdig uitblazend xkr × 1,45
DSX-XXL-...-3 eenzijdig uitblazend xkr × 1,51
DSX-XXL-...-4 eenzijdig uitblazend xkr × 2,14
DSX-XXL-...-1 tweezijdig uitblazend xkr × 0,54
DSX-XXL-...-2 tweezijdig uitblazend xkr × 0,85
DSX-XXL-...-3 tweezijdig uitblazend xkr × 1,23
DSX-XXL-...-4 tweezijdig uitblazend xkr × 1,28

DSX-XXL-...-2 i x 0,73
DSX-XXL-...-2 TV x 1,37
DSX-XXL-...-3 i x 0,76
DSX-XXL-...-3 TV x 1,31
DSX-XXL-...-4 i x 0,52
DSX-XXL-...-4 TV x 1,9
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Legende

VZU (m³/u/S) = luchttoevoervolume per spleet
VZU [l/s S] = luchttoevoervolume per spleet
VAB (m³/u/S) = luchtafvoervolume per spleet
VAB [l/s S] = luchtafvoervolume per spleet
Δpt (Pa) = drukverlies
ρ (kg/m³) = dichtheid
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
xkr (m) = kritische worp
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen de tempera-

tuur van de toevoerlucht en de ruimte-
temperatuur (ΔTO = tZU - tR)

vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straal-
weg

VX (m³/u) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO)
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i=VX / VZU)
x (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (°C) = Ruimtetemperatuur
KL (mm) = kastlengte
KB (mm) = kastbreedte
KH (mm) = kasthoogte
GH (mm) = totale hoogte
L (mm) = Lengte
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
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Bestelinformatie

Stand van de luchtgeleidingselementen (lucht-

Plafondspleetrooster
Type DSX-XXL

met oplegprofiel
-P

zonder oplegprofiel
-S

met oplegprofiel
-PA

met oplegprofiel
-PB

frameprofiel uit geanodiseerd
aluminium RAL 9005 (zwart)

frameprofiel uit geanodiseerd
aluminium RAL 9010 (wit)

frameprofiel uit geanodiseerd
aluminium natuurlijke tint (E6/

met 2 spleten
-2

met 1 spleet
-1

met 3 spleten
-3

met 4 spleten
-4

Luchtafvoer
-A

Luchttoevoer
-Z

luchtgeleidingselement
uit kunststof, 

gelijkaardig aan kleur
 RAL 9005 (zwart)

-LS

luchtgeleidingselement
uit kunststof,

gelijkaardig aan kleur
 RAL 9010 (wit)

-LW

luchtgeleidingselement
uit kunststof,

gelijkaardig aan kleur
 RAL 9010 (wit)

-LW

II links
-LIIL

II rechts
-LIIR

III
-LIII

Lengte

500 mm 1000 mm 1500  mm in banduitvoering

Gelieve bij de bestel-
ling de lengte aan te 
geven.

met aansluit-
kast

zonder aansluit-
kast

als blindstuk
-BS

voor overstroomwerking
met bevestigingshoek (paar)

-BW

Bestellingsvoorbeeld:
DSX-XXL-S1-Z-LS-LIII, L=1000, ASK
Bij ontbrekende bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering geleverd!

luchtgeleidingselement
uit kunststof, 

gelijkaardig aan kleur
 RAL 9005 (zwart)

-LS
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Toebehoren: Aansluitkast
type ASK

Eindstukken
(één paar) links/rechts

(standaard los geleverd)

zonder regelklep
-

zonder rubberen lippendichting
-

met rubberen lippendichting
-GD

met regelklep
-DK

zonder isolatie
-

met isolatie

binnenkant
-li

buitenkant
-la

zonder popschroef
-

met popschroef
-EM

voor DSX-XXL-S
-ES1

voor DSX-XXL-P
-ES2

voor DSX-XXL-PB
-ES3

uit gelakt aluminium
RAL 9005 (zwart)

uit gelakt aluminium
 RAL 9010 (wit)

uit geanodiseerd aluminium
natuurlijke tint (E6/EV1)

Hoeksteun 90°
(standaard los geleverd)

-EW
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Aanbestedingsteksten

Plafondspleetrooster Type DSX-XXL-S voor luchttoevoer, ge-
schikt voor het inbouwen in gesloten plafondsystemen of voor
de onzichtbare installatie in de voeg van paneelplafonds. Lucht-
afvoerrichting achteraf via de onderkant verstelbaar.. Drukver-
lies en geluidsniveau in alle standen van de
luchtgeleidingselementen gelijkblijvend. 
Spleetrooster bestaand uit aluminium strengpersprofiel over-
eenkomstig de kleurtoon van het luchtgeleidingselement zwart
(RAL 9005) of wit (RAL 9010) gelakt.

Product: SCHAKO type DSX-XXL-S-Z

Toebehoren:

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur
- RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of
- RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij: 35 dB(A) 40 dB(A)
DSX-XXL-S-1 172 216
DSX-XXL-S-2 293 344
DSX-XXL-S-3 425 498
DSX-XXL-S-4 492 581

- uitvoering (aantal spleten):
- 1 (met 1 spleet)
- 2 (met 2 spleet)
- 3 (met 3 spleet)
- 4 (met 4 spleet)

-   stand van de luchtgeleidingselementen:
- L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend
- L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend
- L III, horizontaal afwisselend uitblazend (standaard)

- Lengte:
- 500 mm
- 1000 mm
- 1500  mm
- in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte mon-

tage (-VM)
- uitvoering zonder aansluitkast 

- als blindstuk (-BS)
- met popschroeven M4 

- voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-
BW)
- met popschroeven M4 

- luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen

Product: SCHAKO type DSX-XXL-S-A

- met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftak-
kingen aan de zijkant en ophangogen.
- met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de

aansluitaftakking voor de regeling van de luchthoeveel-
heid.

- met rubberen lippendichting (-GD)
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- met popschoeven M4
- met eindstuk (-ES1)(standaard los geleverd), uit gelakt alu-

minium
- RAL 9005 (zwart), respectievelijk.
- RAL 9010 (wit)

- hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)
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Plafondspleetrooster type DSX-XXL-P voor luchttoevoer, met
montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in
een gesloten plafondsysteem. Luchtafvoerrichting achteraf via
de onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle
standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend. 
Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in na-
tuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010
(wit). 

Product: SCHAKO type DSX-XXL-P-Z

Toebehoren:

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur
- RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of
- RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij: 35 dB(A) 40 dB(A):
DSX-XXL-P-1 172 216
DSX-XXL-P-2 293 344
DSX-XXL-P-3 425 498
DSX-XXL-P-4 492 581

- uitvoering (aantal spleten):
- 1 (met 1 spleet)
- 2 (met 2 spleet)
- 3 (met 3 spleet)
- 4 (met 4 spleet)

- stand van de luchtgeleidingselementen:
- L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend
- L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend
- L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

- lengte:
- 500 mm
- 1000 mm
- 1500  mm
- in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte mon-

tage (-VM)
- uitvoering zonder aansluitkast 

- als blindstuk (-BS)
- met popschroeven M4 

- voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-
BW)
- met popschroeven M4 

- luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen
Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-P-A

- met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftak-
kingen aan de zijkant en ophangogen.
- met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de 

aansluitaftakking voor de regeling van de luchthoeveelheid
- met rubberen lippendichting (-GD)
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- met popschroeven M4
- met eindstuk (-ES2)(standaard los geleverd)

- uit geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)
- wit (RAL 9010) gelakt aluminium

- hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)
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Plafondspleetrooster type DSX-XXL-PA voor luchttoevoer met
montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in
gesloten plafondsystemen. Luchtafvoerrichting achteraf via de
onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle
standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend. 
Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in na-
tuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010
(wit). 

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PA-Z

Toebehoren:

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur
- RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of
- RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij: 35 dB(A) 40 dB(A):
DSX-XXL-PA-1 172 216
DSX-XXL-PA-2 293 344
DSX-XXL-PA-3 425 498
DSX-XXL-PA-4 492 581

- uitvoering (aantal spleten):
- 1 (met 1 spleet)
- 2 (met 2 spleet)
- 3 (met 3 spleet)
- 4 (met 4 spleet)

- stand van de luchtgeleidingselementen:
- L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend
- L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend
- L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

- Lengte:
- 500 mm
- 1000 mm
- 1500  mm
- in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte mon-

tage (-VM)
- uitvoering zonder aansluitkast

- als blindstuk (-BS)
- met popschroeven M4 

- voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-
BW)
- met popschroeven M4 

- luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen
Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PA-A

- met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftak-
kingen aan de zijkant en ophangogen.
- met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de 

aansluitaftakking voor de regeling van de luchthoeveel-
heid.

- met rubberen lippendichting (-GD)
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- met popschroeven M4 
- hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)
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Plafondspleetrooster type DSX-XXL-PB voor luchttoevoer met
montageprofiel voor plafondmontage, geschikt voor inbouw in
gesloten plafondsystemen. Luchtafvoerrichting achteraf via de
onderkant verstelbaar.. Drukverlies en geluidsniveau in alle
standen van de luchtgeleidingselementen gelijkblijvend. 
Spleetrooster bestaande uit aluminium stangpersprofiel in na-
tuurkleuren geëloxeerd E6/EV1 of gelakt in kleurtoon RAL 9010
(wit). 

Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PB-Z

Toebehoren:

Luchtgeleidingselement uit kunststof, gelijkaardig aan kleur
- RAL 9005 (zwart, -LS) (standaard) of
- RAL 9010 (wit, -LW).

Luchtvolumes in m³/u per m bij: 35 dB(A) 40 dB(A):
DSX-XXL-PB-1 172 216
DSX-XXL-PB-2 293 344
DSX-XXL-PB-3 425 498
DSX-XXL-PB-4 492 581

- uitvoering (aantal spleten):
- 1 (met 1 spleet)
- 2 (met 2 spleten)
- 3 (met 3 spleten)
- 4 (met 4 spleten)

- stand van de luchtgeleidingselementen:
- L II L, eenzijdig horizontaal links uitblazend
- L II R, eenzijdig horizontaal rechts uitblazend
- L III, horizontaal afwisselend uitblazen (standaard)

- Lengte:
- 500 mm
- 1000 mm
- 1500  mm
- in banduitvoering met aansluitkast (-ASK) en verdekte mon-

tage (-VM)
- uitvoering zonder aansluitkast 

- als blindstuk (-BS)
- met popschroeven M4 

- voor overstroomwerking met bevestigingshoek (paar) (-
BW)
- met popschroeven M4 

- luchtafvoeruitvoering met luchtgeleidingselementen
Fabrikant: SCHAKO type DSX-XXL-PB-A

-                                                                                                                                                                                                                                              met aansluitkast (-ASK) uit verzinkt plaatstaal, alsook aftak-
kingen aan de zijkant en ophangogen.
- met een regelklep (-DK), verstelbaar via de voorzijde, in de

aansluitaftakking voor de regeling van de luchthoeveel-
heid.

- met rubberen lippendichting (-GD)
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- met popschroeven M4 
- met eindstuk (-ES3)(standaard los geleverd)

- Geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)
- wit (RAL 9010) gelakt aluminium

- hoek 90° (-EW)(standaard los geleverd)


