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De NBS-airconditioners zorgen met compacte afmetingen en

geringe inbouwhoogte met gelijktijdig een hoger vermogen en

een gering geluidsniveau voor een aangenaam klimaat. De

serie NBS ligt met betrekking tot het luchtvermogen, koelvermo-

gen en persing boven de bekende serie Aquaris Silent. 

Airconditioningconvectors bieden de mogelijkheid lucht 

decentraal te koelen en te ontvochtigen. Als aanvullende 

mogelijkheden dienen ventilatie en verwarming te worden 

genoemd. De serie NBS is uitgerust met een centrifugaalventila-

tor uit kunststof met 3 ventilatorstanden en kan met verschillende 

motor-, register- en filteruitrustingen worden geleverd.

De hoge persing van de airconditioningconvectoren tot 250 Pa

maakt de montage van toebehoren zoals luchtroosters mogelijk.

Deze roosters zorgen ervoor dat de temperatuur en snelheid

van de luchttoevoer in de ruimte goed kan dalen. Een tochtvrije

en efficiënte ventilatie is zo gewaarborgd. Voor de horizontale 

inbouw in lage tussenplafonds uitermate geschikt, kunnen deze 

eenvoudig worden gemonteerd. Etagehoogten kunnen zo 

geminimaliseerd worden. Het eenvoudige onderhoud van de 

filtercellen en apparaten door een behuizing die gemakkelijk 

kan worden geopend bespaart tijd en geld. Een uitgebreid 

assortiment van regellichamen en toebehoren vervolledigt de 

serie NBS. Vermits SCHAKO alles levert, wordt uw planning en 

uitvoering met behulp van slechts een contactpersoon 

gemakkelijker.

Voor de inbouw in lage tussenplafonds  
uitermate geschikt

NBS

NBS 100 Afmetingen (mm)

Model B H L

1 680

300 6002 1150

3 1660

NBS 150 Afmetingen (mm)

Model B H L

1 874

480 7742 1374

3 1824

NBS 100 Luchtvolume (m3/h) totale koelvermogen (kW) gevoelig koelvermogen (kW)

Model min max min max min max

1 405 1235 2,84 6,45 1,99 4,89

2 1000 2325 6,75 12,4 4,76 9,3

3 1345 3250 9,27 17,7 6,5 13,2

NBS 150 Luchtvolume (m3/h) totale koelvermogen (kW) gevoelig koelvermogen (kW)

Model min max min max min max

1 1240 2565 8,08 13,4 5,73 10,1

2 2320 4720 14,7 23,9 10,5 18,2

3 3160 6330 20,2 32,5 14,4 24,6
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