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Łatwe projektowa-
nie

• Systemowe rozwiązanie o wszech-
stronnych zastosowaniach, dla 
obiektów nowobudowanych i 
modernizowanych

• Pełen zakres wydajności 
pokrywający potrze-
by pomieszczeń o dużych 
obciążeniach chłodniczych

• Profesjonalne doradztwo techni-
czne

• Wieloletnia gwarancja dostaw.

Rodzina DISA  
Efektywna klimatyzacja na-
wiewnikami indukcyjnymi 

SCHAKO

Łatwa eksploatacja
• Wieloletnie bezawaryjne działanie

• Cicha praca i wysoka wydajność

• Minimalne koszty obsługi

• Połączenie estetyczneg wyglądu i 
zoptymalizowanego działania

• Duży wybór wariantów wykonania

Łatwy montaż
• Niezawodny transport na terenie 

całęj Europy

• Perfekcyjna logistyka, opakowanie 
i dostawa

• Prosty montaż przy pomocy pros-
tych narzędzi

• Zoptymalizowane pod względem 
ochrony środowiska opakowanie 
transportowe

• Wsparcie techniczne 
doświadczonych pracowników 
SCHAKO



• Łatwy montaż, minimalna konserwacja

• Długość: od 900 do 3000 mm  
w odstępach co 300-mm, standardowa 
szerokość 298 mm; swobodnie zawieszona: 
600 mm

• Wysokośc montażu od 2,6 do 4 m.

• Nawiew - VPrim: 12 do 87 m³/h/m

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 8K:  
270 do 550 W/m

• Wydajność grzewcza - ΔTPrim iso / ΔTW 20K:  
do 770 W/m (4-rurowy)

• Uchylana , bez użycia narzędzi, krata wloto-
wa powietrza wtórnego

• Krata wlotowa powietrza wtórnego dostępna 
w pięciu wersjach

• Łatwy montaż, minimalna konserwacja

• Wymiary: 600 x 600 mm lub  
600 x 1200 mm; swobodnie zawieszony:  
900 x 900 mm lub 900 x 1500 mm

• Wysokośc montażu od 2,6 do 4 m.

• Nawiew - VPrim: 20 do 270 m³/h

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 8K:  
260 do 1780 W

• Wydajność grzewcza - ΔTPrim iso / ΔTW 20K:  
do 1300 W

• Uchylana , bez użycia narzędzi, krata wloto-
wa powietrza wtórnego

• Krata wlotowa powietrza wtórnego 
dostępna w pięciu wersjach

DISA300
[sufitowy]

DISA360
[sufitowy]

• Łatwy montaż, minimalna konserwacja

• Długość: od 900 do 3000 mm w odstępach co 
300-mm, standardowa szerokość 592 I 597 I 
617 I 622 mm; swobodnie zawieszona: 900 mm

• Wysokośc montażu od 2,6 do 4 m.

• Nawiew - VPrim: 20 do 150 m³/h/m

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 8K:  
335 do 1300 W/m, Wydajność grzewcza - 
ΔTPrim iso / ΔTW 20K: do 940 W/m (4-rurowy)

• Uchylana, bez użycia narzędzi, krata wlo-
towa powietrza wtórnego oraz opcjonal-
nie filtr powietrza wtórnego, wyjmowany 
beznarzędziowo

• Opcjonalnie: zmienna wydajność dysz po-
wietrza pierwotnego i wymiennik ciepła na 
połączeniach przegubowych

DISA601
[sufitowy]
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• Łatwy montaż, minimalna konserwacja

• Długość: od 900 do 3000 mm  
w odstępach co 300-mm, z przedłużeniem i 
częścią wywiewną, standardowa wysokość 
200 mm; z tacą kondensatu: 240 mm

• Wysokośc montażu od 2,6 do 4 m.

• Nawiew - VPrim: 10 do 110 m³/h/m

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 10 K:  
250 do 690 W/m; ΔTPrim 8K / ΔTW 14 K:  
330 do 820 W/m;

• Wydajność grzewcza - ΔTPrim iso / ΔTW 20K: 
2-rurowy: 220 do 580 W/m 
4-rurowy: 180 do 430 W/m

• Krata wlotowa powietrza wtórnego dostępna 
w pięciu wersjach

DISAW
[ścienny]

• Długości: 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 i 
1750 mm, w połączeniu z  
 uskokami, atrapami i narożnikami

• Wysokość: 190 mm; szerokość: 375 mm

• Nawiew - VPrim: 15 do 80 m³/h/m

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 10K:  
200 do 680 W/m

• Wydajność grzewcza - ΔTPrim iso / ΔTW 20K: 
2-rurowy: 350 do 980 W/m 
4-rurowy: 255 do 520 W/m

• Estetyczny i wytrzymały ruszt aluminiowy z 
lamelami równoległymi lub prostopadłymi do 
fasady (rolowany)  
Łatwy do czyszczenia

• Krata wlotowa powietrza wtórnego dostępna 
w dwóch wersjach

DISAB
[podłogowy]

• Łatwy montaż, minimalna konserwacja

• Długości: 900 | 1200 | 1500 mm

• Wysokośc montażu od 2,6 do 4 m.

• Nawiew - VPrim: 30 do 300 m³/h

• Wydajność chłodnicza - ΔTPrim 8K / ΔTW 10K:  
290 do 2250 W

• Wydajność grzewcza - ΔTPrim iso / ΔTW 20K: 
2-rurowy: do 2682 W 
4-rurowy: do 1380 W

• Krata wlotowa powietrza wtórnego dostępna 
w trzech wersjach

DISAH
[sufitowy-
korytarzowy-
ścienny]
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Nawiewniki indukcyjne DISA

DISA601
• Nawiewnik indukcyjny

• Do zintegrowanego montażu w 
sufitach podwieszanych lub w 
swobodnie podwieszanych pa-
nelach sufitowych jako pojedyncze 
urządzenie lub w linii urządzeń

• Do zastosowania w biurach, 
salach konferencyjnych, obiektach 
handlowych, pomieszczeniach o 
wysokich wymaganiach higienicz-
nych, takich jak gabinety lekarskie, 
sale szpitalne, itp.

• Opcje z kierownicami powietrza 
na nawiewie i/lub ze zintegrowa-
nym wywiewem

• Możliwość zabudowy ciągłej kilku 
urządzeń 

DISA300
• Nawiewnik indukcyjny

• Do zintegrowanego montażu w 
sufitach podwieszonych lub w 
swobodnie podwieszanych pa-
nelach sufitowych jako pojedyncze 
urządzenie lub w linii urządzeń

• Do zastosowania w biurach, 
salach konferencyjnych, obiektach 
handlowych, hotelach, szkołach, 
salach szpitalnych, itp.

• Opcje z kierownicami powietrza 
na nawiewie i/lub ze zintegrowa-
nym wywiewem

• Możliwość zabudowy ciągłej kilku 
urządzeń 

DISA360
• Nawiewnik indukcyjny

• Do zintegrowanego montażu w 
sufitach podwieszanych lub w swo-
bodnie podwieszanych panelach 
sufitowych

• Do zastosowania w biurach, 
salach konferencyjnych, hotelach, 
szkołach, salach chorych, obiektach 
handlowych, itp.

• Opcje z kierownicami na nawiewie 
i/lub uchylnym wymiennikiem 
ciepła z elastycznym przyłączem

• Czterostronny nawiew zapewnia 
równomierny rozdział powietrza 
w pomieszczeniu dla lokalizacji na 
środku sufitu

DISAB
• Podłogowa belka chłodząca

• Do zabudowy w podłodze w pomies-
zczeniach bez sufitu podwieszonego 
(np. z całkowicie przeszkloną fasadą) 
gdzie klimatyzacja możliwa jest tylko 
nad podłogą

• Do zastosowania w biurach, sa-
lach konferencyjnych, hotelach, 
szkołach, salach chorych, obiektach 
handlowych, itp.

• Opcja ze zwijanym rusztem, łatwa do 
czyszczenia 

• Do współpracy z tzw. "aktywną 
strukturą" budynku

DISAW
• Ścienna belka chłodząca

• Do zabudowy w ścianach lub obu-
dowach podsufitowych w pomies-
zczeniach bez sufitu podwieszon-
ego o niskim zapotrzebowaniu na 
świeże powietrze

• Do zastosowania w biurach, 
salach konferencyjnych, hotelach, 
szkołach, salach chorych, obiektach 
handlowych, itp.

• Opcje z kierownicami powietrza na 
nawiewie i/lub ze zintegrowanym 
wywiewem

• Do zastosowania w obiektach mo-
dernizowanych

DISAH
• Nawiewnik indukcyjny

• Do zabudowy w ścianach, korytarz-
ach wejściowych i obudowach po-
dsufitowych w pomieszczeniach bez 
sufitu podwieszonego o niskim zapo-
trzebowaniu na świeże powietrze

• Do zastosowania w biurach, sa-
lach konferencyjnych, hotelach, 
szkołach, salach chorych, obiektach 
handlowych, itp.

• Opcjonalnie uchylny wymiennik 
ciepła z elastycznym przyłączem

• Na nawiewie i wlocie powietrza wtór-
nego stosowane są kratki PA | IB | AL
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