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Tökéletes a 
tervezőnek.

• Egy rendszercsalád minden igé-
nyhez: új építéshez, felújításhoz, 
tatarozáshoz egyaránt alkalmaz-
ható.

• Széles és homogén teljesítmény-
tartomány, igény szerint nagy 
teljesítmény – minden klimatizálá-
si feladathoz.

• Részletes szakmai tanácsadás, 
tökéletes kiszolgálás.

• Hosszú távú beszerzési garancia

A DISA  
termékcsalád  
Tökéletes helyiségklímát 

biztosít a SCHAKO indukciós 
befúvóelemekkel. 

Tökéletes – az 
üzemeltetőnek

• Hosszú távon is zavarmentes üzem

• Hatékony és észrevétlen működés

• Minimális karbantartási költség, 
akár karbantartásmentes

• Egységesen elegáns és működés-
optimalizált termékkialakítás

• Harmonikus megjelenés, 
különböző formatervek

Tökéletes – a 
kivitelezőnek

• Megbízható szállítás egész Eu-
rópában

• Tökéletes logisztika, csomagolás, 
kiszállítás

• Egységes szerelhetőség, azonos 
szerszámkészlettel

• Környezeti szempontból opti-
malizált csomagolás – kevesebb 
hulladék az építkezésen

• Helyszíni szerviz-szolgáltatás, ta-
pasztalt SCHAKO-szakemberektől



• Egyszerű szerelhetőség, minimális karbantar-
tási igény

• Hossz: 900-tól 3000 mm-ig    300 mm-es 
lépésekben, 298 mm standard szélességgel, 
szabadon függesztett: 600 mm

• Beépítési (bel)magasság: 2,6 – 4 m

• Primer lev. - VPrim: 12-től 87 m³/h/m-ig 

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 8K:  
270-től 550 W/m-ig

• Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K:  
770 W/m-ig (4-vezetékes) 

• Szerszám nélkül lehajtható szekunder légrács 
– egyszerű tisztítás

• Szekunder légrács öt formaváltozatban

• Egyszerű szerelhetőség, minimális karbant-
artási igény

• Méretek: 600 x 600 mm vagy    600 x 1200 
mm; szabadon függesztett:   900 x 900 mm 
vagy 900 x 1500 mm 

• Beépítési (bel)magasság: 2,6 – 4 m

• Primer lev. - VPrim: 20-tól 270 m³/h-ig 

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 8K: 260-tól 1780 
W-ig 

• Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K:  
1300 W-ig 

• Szerszám nélkül lehajtható szekunder 
légrács – egyszerű tisztítás

• Szekunder légrács öt formaváltozatban

DISA300
[ Mennyezeti ]

DISA360
[ Mennyezeti ]

• Egyszerű szerelhetőség, minimális karbantar-
tási igény

• Hossz: 900-tól 3000 mm-ig    300 mm-es 
lépésekben, 592 | 597 | 617 |  622 mm 
standard szélességgel; szabadon függesztett: 
900 mm 

• Beépítési (bel)magasság: 2,6 – 4 m

• Primer lev. - VPrim: 20-től 150 m³/h/m-ig 

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 8K:  
335-től 1300 W/m-ig 
Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K:  
940 W/m-ig (4-vezetékes)

• Szerszám nélkül lehajtható szekunder lé-
grács, valamint opcionálisan szerszám nélkül 
kivehető szekunder levegőszűrő

• Opció: fokozatmentesen beállítható indukci-
ós fúvókák és lehajtható regiszter

DISA601
[ Mennyezeti ]

Pure competence in air.



• Egyszerű szerelhetőség, minimális karbantar-
tási igény

• Hossz: 900-tól 3000 mm-ig 300 mm-es 
lépésekben, hosszabbító idommal és kifúvó 
idommal kombinálható,    magasság: 200 
mm, opcionális kondenzátum-elvezetővel: 
240 mm 

• Beépítési (bel)magasság: 2,6 – 4 m

• Primer lev. - VPrim: 10-től 110 m³/h/m-ig 

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 10K: 250-től 690 
W/m-ig; ΔTprim 8K / ΔTWbe 14K: 330-tól 820 
W/m-ig 

• Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K:  
2-vezetékes: 220-tól 580 W/m-ig 
4-vezetékes: 180-tól 430 W/m-ig

• Szekunder légrács öt formaváltozatban

DISAW
[ Fali ]

• Méretválaszték: 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 
1600 és 1750 mm, kombinálható, sarokidom-
mal, vakkarimával, előre lyukasztott járatokkal 
is szállítható 

• Magasság: 190 mm; Szélesség: 375 mm 

• Primer lev. - VPrim: 15-től 80 m³/h/m-ig 

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 10K:  
200-től 680 W/m-ig 

• Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K:  
2-vezetékes: 350-tól 980 W/m-ig 
4-vezetékes: 255-tól 520 W/m-ig

• Esztétikus és lépésálló, hossz- vagy keresztirá-
nyú alumínium rács (tekercselhető).  
Egyszerűen tisztítható.

• Szekunder légrács két formaváltozatban

DISAB
[ Padlóba ]

• Egyszerű szerelhetőség, minimális karbantar-
tási igény

• Hossz: 900 | 1200 | 1500 mm 

• Beépítési (bel)magasság: 2,6 – 4 m

• Primer lev. - VPrim: 30-tól 300 m³/h-ig

• Hűtés – ΔTprim 8K / ΔTWbe 10K: 290-tól 2250 
W-ig

• Fűtés – ΔTprim iso / ΔTWbe 20K: 
2-vezetékes: 2682 W-ig 
4-vezetékes: 1380 W-ig

• Szívó- és szekunder légrács három-három 
formaváltozatban

DISAH
[ Mennyezeti -
fali ]

Pure competence in air.



A DISA-Család

DISA601
• Mennyezeti indukciós befúvó 

• Mennyezeti befúvóelem, szabadon 
függesztve vagy álmennyezeti dobo-
zolásba beépítve. Kiválóan alkal-
mazható egyedi befúvóelem ként, 
valamint több egymást követő elem 
sorolt beépítésére is (szalag kivitel).

• Irodákba, tárgyalókba, bevásárlókö-
zpontokba, higiéniai szempontból 
igényes helyiségekbe, pl. orvosi 
rendelőkbe, betegszobákba stb.

• Opcionálisan légterelő lamellákkal 
vagy elszívó/befúvó kombikészülék-
ként

• Nagy kiterjedésű klímaszakaszokhoz 
ideálisan kombinálható egységek

DISA300
• Mennyezeti indukciós befúvó 

• Mennyezeti befúvóelem, szaba-
don függesztve vagy álmennyezeti 
dobozolásba beépítve. Kiválóan 
alkalmazható egyedi befúvóelem 
ként, valamint több egymást 
követő elem sorolt beépítésére is 
(szalag kivitel).

• Irodákba, tárgyalókba, bevásárló-
központokba, betegszobákba stb.

• Opcionálisan légterelő lamellákkal 
vagy elszívó/befúvó kombikészü-
lékként

• Nagy kiterjedésű klímaszakas-
zokhoz ideálisan kombinálható 
egységek

DISA360
• Mennyezeti indukciós befúvó 

• Mennyezeti befúvóelem, 
beépíthető függesztett kazettás 
mennyezetbe vagy szabadon függő 
álmennyezetbe; jól integrálható és 
illeszthető

• Irodákba, tárgyalókba, szállodákba, 
iskolákba, betegszobákba, boltokba 
stb.

• Opció: légterelő lamellákkal,    ki-
hajtható csőregiszter – rugalmas 
csatlakozásnál

• A 4-oldali kifúvás miatt terek 
közepén kialakított klímaszigethez 
ideális

DISAB
• Indukciós padlóbefúvó 

• Padlóba szerelve beépíthető álmen-
nyezet nélküli (pl. helyiségmagas-
ságban üvegezett) helyiségekben, 
melyek klimatizálása csak a padlón 
keresztül lehetséges 

• Irodákba, tárgyalókba, szállodákba, 
iskolákba, betegszobákba, boltokba 
stb.

• Opció: járható, tekercselhető rácc-
sal,  egyszerűen tisztítható

• Épületszerkezet-temperálással ideá-
lisan kombinálható

DISAW
• Fali indukciós befúvó

• Oldalfalba integrálható, padlószin-
ti beépítésre vagy álmennyezeti 
dobozolásba beépítve, alacsony 
frisslevegő-igényű 

• Irodákba, tárgyalókba, szállodák-
ba, iskolákba, betegszobákba, 
boltokba stb.

• Opcionálisan légterelő lamellákkal 
vagy elszívó/befúvó kombikészü-
lékként

• Meglévő rendszerek felújításához 
ideális

DISAH
• Mennyezeti indukciós befúvó 

• Mennyezeti befúvóelem, szaba-
don függesztve vagy álmennyezeti 
dobozolásba, alacsony frisslevegő-
igényű, álmennyezet nélküli hely-
iségekbe is kiválóan integrálható.

• Irodákba, tárgyalókba, szállodák-
ba, iskolákba, betegszobákba, 
boltokba stb.

• Opció: kihajtható csőregiszter – 
rugalmas csatlakozásnál

• Jól illeszthető SCHAKO PA | IB | AL 
elszívó/befúvó légrácsokhoz
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