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Opis
Sufitowy nawiewnik szczelinowy typu DSX-XXL przeznaczony
jest do zabudowy w zamkniętych systemach sufitowów pod-
wieszanych, dla pomieszczenień o wysokości od 2,6 - 4 m.
Wsufitach panelowych jest możliwe zastosowanie czarnych
(RAL 9005) elementów, które pozwalają na niewidoczny mon-
taż szczeliny. Jeżeli płyta panelowa ma zostać oparta o profil na-
wiewnika stosujemy wykonanie typu DSX-XXL-P, DSX-XXL-PA
lub DSX-XXL-PB profil z poszerzoną półką.
Wysoka indukcja gwarantuje w przypadku chłodzenia szybką
redukcję prędkości i różnicy temperatury. Kierunek wypływu po-
wietrza może zostać zmieniony od strony pomieszczenia po za-
montowaniu nawiewnika. Powierzchnia wypływu powietrza nie
ulega przy tym zmianie. Strata ciśnienia jak też poziom hałasu
nie ulegają zmianie. Możliwe jest późniejsze dopasowanie kie-
runku strumienia do warunków panujących w pomieszczeniu.
Przy przestawianiu poszczególne lamele muszą zostać wyjęte i
ponownie włożone zgodnie z wybranym kierunkiem nawiewu .
Możliwy do uzyskania jest kierunek wypływu jedno lub dwu-
stronny. Jeżeli w zamówieniu jest podany sposób ustawienia la-
mel - zostaną fabrycznie ustawione w żądanym położeniu. Jeżeli
w zamówieniu nie zostanie określony sposób ustawienia lameli,
nawiewnik dostarczony będzie ze standardowym ustawieniem
III- nawiew poziomy, naprzepmienny.
Stabilny strumień umożliwia zastosowanie w instalacjach 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-
mieszczenia. Skrzynka przyłączna może być izolowana od we-
wnątrz lub od zewnątrz. Zabudowa przy oprawie oświetleniowej
- cena na zapytanie.
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.

Zawieszenie nawiewnika
Dla zawieszenia nawiewnika przewidziane są otwory w skrzynce
przyłącznej (patrz strona 6). Otwory mogą być uzbrojone zanito-
waną nakrętką M4 (za dopłatą).

Materiał

Wykonanie

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

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

- profil aluminiowy
- DSX-XXL-S: lakierowanie na kolor lamel RAL 9010 (biały)

lub RAL 9005 (czarny)
- DSX-XXL-P: lakierowany na kolor RAL 9010 (biały) lub w

kolorze naturalnego aluminium anodowanego (E6/EV1)
- DSX-XXL-PA: lakierowany na kolor RAL 9010 (biały) lub w

kolorze naturalnego aluminium anodowanego (E6/EV1)
- DSX-XXL-PB: lakierowany na kolor RAL 9010 (biały) lub w

kolorze naturalnego aluminium anodowanego (E6/EV1)

DSX-XXL - Do zabudowy w zamkniętych syste-
mach sufitów podwieszanych

DSX-XXL-S - Do niewidocznej instalacji w przerwie
między panelami, profil wąski (bez pół-
ki)

DSX-XXL-P - Do widocznej instalacji z poszerzoną
półką

DSX-XXL-PA - Do widocznej instalacji z poszerzoną
półką

DSX-XXL-PB - Do widocznej instalacji z poszerzoną
półką

DSX-XXL-...-1/2/3/4 - 1-/2-/3-/ lub 4-szczelinowy
DSX-XXL-...-Z - nawiew
DSX-XXL-...-A - wywiew, z lamelami
DSX-XXL-...-...-L II R - nawiew poziomy prawostronny
DSX-XXL-...-...-L II L - nawiew poziomy lewostronny
DSX-XXL-...-...-L III - nawiew poziomy naprzemienny (stan-

dard)
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Wyposażenie dodatkowe ZamocowanieWykonanie i wymiary

Kierunek wypływu powietrza
Ustawienie lameli
Jednostronny wypływ poziomy w lewo (-L II L)

Jednostronny wypływ poziomy w prawo (-L II R)

Przy położeniu lamel II należy koniecznie podać kierunek wy-
pływu, prawy czy lewy

naprzemienny wypływ poziomy (-L III, standard)

To musi być nadmuchiwane zawsze minimum 2 -ma elementa-
mi w jednym kierunku, w przeciwnym razie kierunek powietrza
nie będzie stabilny. 

Skrzynka przyłączna (-ASK)
- blacha stalowa ocynkowana oraz króćce przyłączne i uchwyty

montażowe
Przepustnica (-DK)

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

Narożnik 90° (-EW)
- standardowo są one dostarczane osobno.
- Profil aluminiowy (w kolorze jak DSX-XXL)

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-S (-ES1), aluminium lakierowane na kolor
RAL 9005 (czarny) lub RAL 9010 (biały).

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

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

Uszczelka gumowa (-GD)
- specjalna guma

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) dla sufitu ciśnieniowego
- blachy stalowej ocynkowanej
- z nakrętką nitowaną M4

Element łączący 1
- blachy stalowej ocynkowanej
- do połączenia ASK przy wykonaniu taśmowym
- standardowo są one dostarczane osobno

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

Wykonanie taśmowe
- standardowo są one dostarczane osobno

Podwójna lamela
- dla podłączenia szczelin przy wykonaniu taśmowym

Połączenie stałe
- Standard dla wykonania DSX-XXL-S, DSX-XXL-P, DSX-

XXL-PA i DSX-XXL-PB
Zamocowanie zaciskowe

- Montaż DSX-XXL-P i DSX-XXL-PB bez skrzynki przyłącz-
nej w przestrzeni ciśnieniowej

- standardowo są one dostarczane osobno
Ukryty montaż (-VM)

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

- możliwe dla pojedynczych nawiewników ze skrzynką rozpręż-
ną (-ASK)
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DSX-XXL-...-1 do 4
L=500-1500, nawiew jednostronny  (-LIIL / -LIIR)

Wszystkie elementy ustawione w jednym kierunku.

DSX-XXL-...-1
nawiew dwustronny  (-LIII)

2 kolejne elementy muszą być ustawione na prawo, 2 kolejne na
lewo. Przy L=500 i L=1500 trzeba ostatnie elementy ustawić na-
przeciwko siebie.

DSX-XXL-...-2
L=500-1500, nawiew dwustronny  (-LIII)

Musi być ustawiony kompletny rząd szczelin w jednym kierun-
ku.

DSX-XXL-...-3
nawiew dwustronny  (-LIII)

2 kolejne elementy muszą być ustawione na prawo, 2 kolejne na
lewo. Przy L=500 i L=1500 trzeba ostatnie elementy ustawić na-
przeciwko siebie.

DSX-XXL-...-4
L=500-1500, nawiew dwustronny  (-LIII)

Uwaga: muszą być ustawione 2 komplety rzędów szczelin w
jednym kierunku.

Dla wykonania wywiewnego standardowym ustawieniem jest-
LIII. Inne ustawienie może być dostarczone na życzenie.

L=500

L=1500

L=1000

L=500

L=1500

L=1000
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Wymiary
DSX-XXL-S, bez profilu
Do zabudowy w zamkniętych systemach sufitów podwieszanych lub do ukrytego montażu w szczelinie między płytami sufitu pane-
lowego.

DSX-XXL-P, z półką
Dla oparcia sufitu, dla zamkniętych systemów podwieszanych 

DSX-XXL-PA, z profilem
Do zabudowy w zamkniętych systemach sufitów podwieszanych

DSX-XXL-PB, profil z poszerzoną półką
Dla oparcia sufitu, dla zamkniętych systemów podwieszanych 

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.) Wykonanie anodowane

2.) Wykonanie lakierowane
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Wyposażenie dodatkowe - wymiary

Widok A

 Dla ułatwienia mon-
tażu, skrzynka przy-
łączna może być
dostarczana z zani-
towanymi nakrętka-
mi M4. Jeżeli
szczelina montowa-
na jest bez skrzynki,
elementy zamoco-
wania są poza do-
stawą. 

Skrzynka przyłączna typ ASK
dla DSX-XXL-...

Dostarczane wielkości

KB GH KH ØD

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

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 = Wysokość skrzynki
GH = wysokość całkowita

z 1 króćcem z 2 króćcami z 3 króćcami 

Szczegół X / zawieszenie
Standard: za dopłatą:

poza do-
stawą

poza do-
stawą

Nakrętka 
nitowana 

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

Uszczelka gumowa
(-GD)
Szczegół Y

Izolacja dla ASK
wewnątrz (-Ii) zewnątrz (-Ia)

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

Przepustnica (-DK)

Blacha rozdzielająca 
powietrze (-LV)
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Wykonanie taśmowe DSX-XXL..., bez końcówki  

Wykonanie taśmowe DSX-XXL..., z końcówką  

Przy wykonaniu taśmowym nawiewnika szczelinowego typu DSX-XXL o długości > 2000, całkowita długość BL jest dzielona na od-
cinku 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 uzgodnieniu wskazówek
klienta. Wszystkie części do łączenie są zakryte podwójnymi lamelami.

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

Podwójna lamela

Szczegół a, bez końcówki
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= długość różnicy
BL = długość
L = 500/1000/1500 mm

Podwójna lamela

Szczegół "b", z końcówką
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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Elementy łączące dla wykonania taśmowego
(standardowo są one dostarczane osobno)
aktywny - aktywny

aktywny - pasywny

pasywny - pasywny 

Szczegóły elementu łączącego 1 

Element łączący 1 przy podłączeniu podwieszanym z zanitowaną 
nakrętką i wykonaniem taśmowym nie jest możliwy.

Uchwyt montażowy do podwójnej lameli

Szczegóły elementu łączącego 3 

Podwójna lamela

Element łączący 3Srubą mocującą:
Śruba TORX
M4 DIN 7991-TX

Srubą mocującą:
Śruba TORX
M4 DIN 7991-TX

Element łączący 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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Ślepa (-BS) 

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

DSX-XXL-...-2 do DSX-XXL-...-4 (2- do 4 szczelin)
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-...-1 (1-szczelinowy)
z 2 otworami do zamocowania 

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

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 Szczegół 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

Szczegół YV



Nawiewnik szczelinowy DSX-XXL

04/04 - 11

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

20.09.2019Stan na:

Wykonanie taśmowe sufit ciśnieniowy

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

Końcówka nawiewnika (-ES1 / -ES2 / -ES3)
Dla zapewnienia ciągłości obramowania, można zamontować koń-
cówki nawiewnika (za dopłatą).
Standardowo końcówki są dostarczane osobno. Istnieje możli-
wość montażu w fabryce jeżeli zostanie to ujęte w zamówieniu.

dla DSX-XXL-S (-ES1)

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

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.

Dodatkowy płaskownik 
łączączy

t (mm) x (mm)
DSX-XXL-P 10 3
DSX-XXL-PB 16 2,5
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Narożnik (-EW, 1- do 4-szczelin) 

Przekrój

DSX-XXL-S
A-A

B-B

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

B-B

Narożnik może być wykonany jako element
nieaktywny tzn. bez skrzynki przyłącznej.
Narożnik jest wykonany pod kątem 90° i ma
ramię o długości 300 mm.
Blacha zaślepiająca lakierowana jest na kolor
RAL 9005 (czarny) lub RAL 9010 (biały).
Standardowo końcówki są dostarczane osob-
no. 

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

Płaskownik łączący, przykręcony fa-
brycznie, do późniejszego połączenia ze
szczeliną + podwójna lamela dostarczo-
na luzem.
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Możliwości zamocowania
Zamocowanie zaciskowe dla DSX-XXL-P i DSX-XXL-PB
Położenie w czasie montażu

Położenie po zamontowaniu

Instrukcja montażu
Zaciski (obejmy) standardowo są dostarczane osobno. Element
kierunkujący powietrza wyjąć na końcach. Zacisk (obejmę) przy-
kręcić śrubą, to jest w położeniu kierunku nawiewnika szczelino-
wego. (Patrz sposób montażu). Następnie wprowadź nawiewnik
szczelinowy w sufit ciśnieniowy. Przekręcając śrubę obrócić za-
cisk (obejmę) o około 90° i ustawić obejmę nad szczeliną. (patrz
montowanie). Obrócić śrubę w kierunku zgodnym ze wskazów-
kami zegara do momentu kiedy szczelina jest mocno zamoco-
wana do stropu. Na zakończenie zdemontowany element
kierunkujący powietrze należy ponownie zamontować

montaż ukryty (-VM) ze skrzynką przyłączną
 DSX-XXL-...-1 do DSX-XXL-...-4 (1- do 4 szczelin)

Zabudowa
Zabudowa przy oprawie oświetleniowej.

Przy zabudowaniu
oświetlenia zostanie
zamontowany po stro-
nie oprawy profil ze-
wnętrzny DSX-XXL-S,
aby umożliwić dosta-
wienie nawiewnika do
oprawy. Wymiary od-
powiadają standardo-
wemu wykonaniu
skrzynki przyłącznej.

DSX-XXL-P1
DSX-XXL-PB1

DSX-XXL-P2
DSX-XXL-PB2

B 72 100

śruba Torx M4
DIN 7991-TX

Płyta połączeniowa

Nakrętka nitowana M4
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Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej

DSX-XXL-...1 z ASK
L=1000 (nawiew)

DSX-XXL-...2 z ASK
L=1000 (nawiew)

DSX-XXL-...3 z ASK
L=1000 (nawiew)

DSX-XXL-...4 z ASK
L=1000 (nawiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)

100% = Przepustnica AUF (otwarta)
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DSX-XXL-...1 z ASK 
L=1000 (wywiew)

DSX-XXL-...2 z ASK
L=1000 (wywiew)

DSX-XXL-...3 z ASK
L=1000 (wywiew)

DSX-XXL-...4 z ASK
L=1000 (wywiew)

0% = Przepustnica ZU (zamknięta)

100% = Przepustnica AUF (otwarta)
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maksymalna prędkość strumienia powietrza
DSX-XXL-...-1
L=1000, nawiew jednostronny

krytyczny zasięg strumienia powietrza
DSX-XXL-...-1
L=1000, nawiew jednostronny

Współczynnik indukcji i współczynnik redukcji różnicy temperatury
DSX-XXL-...-1
L=1000, nawiew jedno- lub dwustronny

DSX-XXL-...-2 Nawiew jednostronny vmax × 2,00

DSX-XXL-...-3 Nawiew jednostronny vmax × 2,31

DSX-XXL-...-4 Nawiew jednostronny vmax × 2,96

DSX-XXL-...-1 Nawiew dwustronny vmax × 0,82

DSX-XXL-...-2 Nawiew dwustronny vmax × 1,70

DSX-XXL-...-3 Nawiew dwustronny vmax × 1,91

DSX-XXL-...-4 Nawiew dwustronny vmax × 2,32
DSX-XXL-...-2 Nawiew jednostronny xkr × 1,45
DSX-XXL-...-3 Nawiew jednostronny xkr × 1,51
DSX-XXL-...-4 Nawiew jednostronny xkr × 2,14
DSX-XXL-...-1 Nawiew dwustronny xkr × 0,54
DSX-XXL-...-2 Nawiew dwustronny xkr × 0,85
DSX-XXL-...-3 Nawiew dwustronny xkr × 1,23
DSX-XXL-...-4 Nawiew dwustronny 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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Legenda

VZU (m³/h S) = ilość powietrza nawiewanego na szczelinę
VZU [l/s S] = ilość powietrza nawiewanego na szczelinę
VAB (m³/h S) = ilość powietrza wywiewanego na szczelinę
VAB [l/s S] = ilość powietrza wywiewanego na szczelinę
∆pt (Pa) = Strata ciśnienia
ρ (kg/m³) = gęstość
LWA [dB(A)] = A-poziom mocy akustycznej
xkr (m) = krytyczny zasięg strumienia powietrza
∆TO (K) = różnica temperatur pomiędzy powietrzem 

nawiewanym a temperaturą pomieszczenia 
(∆TO = tZU - tR)

vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia powie-
trza

VX (m³/h)/[l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w 
punkcie x

TV (-) = współczynnik redukcji różnicy temperatury 
(TV = ∆TX / ∆TO)

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
KH (mm) = wysokość skrzynki
GH (mm) = wysokość całkowita
L (mm) = Długość
∆TX (K) = różnica temperatury w punkcie x
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Dane do zamówienia

Ustawienie lameli:

Nawiewnik szczelinowy
Typ DSX-XXL

z półką
-P

bez półki
-S

z półką
-PA

z półką
-PB

profil z aluminium
lakierowany na kolor RAL 9005 

(czarny)

profil z aluminium
lakierowane na kolor RAL 9010 

(biały)

profil z aluminium
w kolorze naturalnym, anodowane 

(E6/EV1)

2-szczelinowy
-2

1-szczelinowy
-1

3-szczelinowy
-3

4-szczelinowy
-4

Wywiew
-A

nawiew
-Z

Lamela - element kierun-
kujący powietrze

z tworzywa sztucznego,
w kolorze podobnym
RAL 9005 (czarny)

-LS

Lamela - element kierun-
kujący powietrze

z tworzywa sztucznego,
w kolorze podobnym

RAL 9010 (biały)
-LW

Lamela - element kierun-
kujący powietrze

z tworzywa sztucznego,
w kolorze podobnym

RAL 9010 (biały)
-LW

II na lewo

-LIIL
II na prawo

-LIIR
III

-LIII

Długość

500 mm (z wpływem sufitu) 1000 mm 1500 mm w wykonaniu taśmowym

Przy zamówieniu 
trzeba podać 
długość!

ze skrzynką
przyłącznej

bez skrzynki
przyłącznej

zaślepka
-BS

dla sufitu ciśnieniowego
z kątownikiem mocującym (para)

-BW

Przykład zamówienia:
DSX-XXL-S1-Z-LS-LIII, L=1000, ASK
Jeżeli w zamówieniu nie zostaną podane pełne dane dostarczone będzie wykonanie jak
w pogrubieniu !

Lamela - element kierun-
kujący powietrze

z tworzywa sztucznego,
w kolorze podobnym
RAL 9005 (czarny)

-LS
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Wyposażenie dodatkowe: Skrzynka przyłączną
typu ASK

Końcówka nawiewnika
(para) lewa/prawa

(standardowo są one dostarczane osobno)

bez przepustnicy
-

bez uszczelki gumowej
-

z uszczelką gumową
-GD

z przepustnicą
-DK

bez izolacji
-

z izolacją

wewnątrz
-li

na zewnątrz
-la

bez nitowanej nakrętki
-

z nakrętką nitowaną
-EM

dla DSX-XXL-S
-ES1

dla DSX-XXL-P
-ES2

dla DSX-XXL-PB
-ES3

z aluminium lakierowanego
RAL 9005 (czarny)

z aluminium lakierowanego
RAL 9010 (biały)

z aluminium w kolorze natural-
nym

anodowanego (E6/EV1)

narożnik 90°
(standardowo są one dostraczne osobno)

-EW
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Opis do specyfikacji

Nawiewnik szczelinowy typu DSX-XXL-S dla nawiewu, z wąskim
profilem, przeznaczony jest do zabudowy w zamkniętych syste-
mach sufitowych lub do ukrytego montażu w szczelinie między
płytami sufitu panelowego. Kierunek nawiewu powietrza można
zmienić po zamontowaniu nawiewnika od strony pomieszcze-
nia. Strata ciśnienia i głośność nie zależą od położenia lamel. 
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-S-Z

Wyposażenie dodatkowe:

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

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

Ilość powietrza nawiewanego w m³/h 
na m przy:

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

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)
- 3 (3- szczelinowy)
- 4 (4- szczelinowy)

-  Ustawienie lameli:
- L II L, jednostronny, poziomy wypływ w lewo
- L II-R, jednostronny, poziomy wypływ w prawo
- L III, nawiew naprzemienny poziomy (standard)

- Długość:
- 500 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
- dla pracy przy nadmiarze prądu z kątownikiem mocującym 

(para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- wykonanie dla wywiewu, z lamelami

 Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-S-A

- ze sktzynką rozprężną (-ASK) z blachy stalowej ocynkowanej 
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)

- Narożnik 90° (-EW) (standardowo są dostarczane osobno)
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Nawiewnik szczelinowy typu DSX-XXL-P dla nawiewu, z posze-
rzoną półką do zabudowy w zamkniętych systemach sufitów
podwieszanych. Kierunek nawiewu powietrza można zmienić po
zamontowaniu nawiewnika od strony pomieszczenia. Strata ciś-
nienia i głośność nie zależą od położenia lamel. 
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-P-Z

Wyposażenie dodatkowe:

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

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

Ilość powietrza nawiewanego w m³/h 
na m przy:

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

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)
- 3 (3- szczelinowy)
- 4 (4- szczelinowy)

- Ustawienie lameli:
- L II L, jednostronny, poziomy wypływ w lewo
- L II R, jednostronny, poziomy wypływ w prawo
- L III, nawiew naprzemienny poziomy (standard)

- Długość
- 500 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 mocującym 

(para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

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

- ze sktzynką rozprężną (-ASK) z blachy stalowej ocynkowanej 
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)
- z aluminium w kolorze naturalnym, anodowanego (E6/

EV1)
- aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (biały)

- Narożnik 90° (-EW) (standardowo są dostarczane osobno)
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Nawiewnik szczelinowy typu DSX-XXL-PA przeznaczony do za-
budowy w otwartych i zamkniętych systemach sufitów podwie-
szanych. Kierunek nawiewu powietrza można zmienić po
zamontowaniu nawiewnika od strony pomieszczenia. Strata ciś-
nienia i głośność nie zależą od położenia lamel. 
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-PA-Z

Wyposażenie dodatkowe:

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

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

Ilość powietrza nawiewanego w m³/h 
na m przy:

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

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)
- 3 (3- szczelinowy)
- 4 (4- szczelinowy)

- Ustawienie lameli:
- L II L, jednostronny, poziomy wypływ w lewo
- L II-R, jednostronny, poziomy wypływ w prawo
- L III, nawiew naprzemienny poziomy (standard)

- Długość:
- 500 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 mocującym 

(para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

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

- ze sktzynką rozprężną (-ASK) z blachy stalowej ocynkowanej 
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
- Narożnik 90° (-EW) (standardowo są dostarczane osobno)
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Nawiewnik szczelinowy typu DSX-XXL-PB przeznaczony do za-
budowy w otwartych i zamkniętych systemach sufitów podwie-
szonych. Kierunek nawiewu powietrza można zmienić po
zamontowaniu nawiewnika od strony pomieszczenia. Strata ciś-
nienia i głośność nie zależą od położenia lamel. 
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-PB-Z

Wyposażenie dodatkowe:

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

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

Ilość powietrza nawiewanego w m³/h 
na m przy:

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

- wykonanie (ilość szczelin):
- 1 (1- szczelinowy)
- 2 (2- szczelinowy)
- 3 (3- szczelinowy)
- 4 (4- szczelinowy)

- Ustawienie lameli:
- L II L, jednostronny, poziomy wypływ w lewo
- L II R, jednostronny, poziomy wypływ w prawo
- L III, nawiew naprzemienny poziomy (standard)

- Długość:
- 500 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 mocującym 

(para) (-BW)
- z nakrętką nitowaną M4

- wykonanie dla wywiewu, z lamelami
Produkt: SCHAKO typu DSX-XXL-PB-Z

-                                                                                                                                                                                                                                              ze sktzynką rozprężną (-ASK) z blachy stalowej ocynkowanej
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 osob-

no)
- aluminium w kolorze naturalnym, anodowane (E6/EV1)
- aluminium lakierowane na kolor RAL 9010 (biały)

- Narożnik 90° (-EW) (standardowo są dostarczane osobno)


