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Technische documentatie

LAQ 
Plafondluchtafvoerrooster 

VERMOGENSGEGEVENS 
 NW 310 / 400 / 500 / 600 / 625 
 Luchthoeveelheden bij 35 dB(A) van 350 m³/h tot 

1090 m³/h 
 Luchthoeveelheden bij 35 dB(A) van 97 l/s tot 303 l/s. 
 
BIJZONDERHEDEN 
 alleen geschikt voor luchtafvoer 
 In drie uitvoeringen 
 LAQ-F: Vast gemonteerde doorlaat met geperforeerd 

frontpaneel en klemmontage (-KM, niet 
verwijderbaar) 

 LAQ-E: Verwijderbare doorlaat met geperforeerd 
frontpaneel, met verdekte  montage (-VM) via een 
centrale schroef. 

 LAQ-K: Neerklapbare doorlaat met geperforeerd 
frontpaneel, aan één zijn neerklapbaar 
(clickststeem), frontkader via centrale schroef 
(verdekte montage - VM) bevestigd. 
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OVERZICHT PRODUCTVARIANTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
Het plafondluchtafvoerrooster LAQ van SCHAKO is uitsluitend 
ontwikkeld voor gebruik in luchtafvoerinstallaties. 
 

Het vierkante luchtrooster bestaat uit een geperforeerd 
frontpaneel met aansluitkast voor de afzuiging van de 
afvoerlucht uit de ruimte. Het luchtafvoerrooster is geschikt 
voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes. 
 

Het frontpaneel bestaat uit geperforeerde plaatstaal met een 
hoogwaardige poedercoating in RAL-kleur RAL 9010 (wit) of 
een andere RAL-kleur naar keuze. De aansluitkast bestaat uit 
verzinkt plaatstaal met ophangnippels.  
 

Het rooster wordt bevestigd met behulp van een aansluitkast via 
- een klemmontage (-KM, niet verwijderbaar) en vast 

gekoppeld (alleen verkrijgbaar met LAQ-F). 
- verdekte montage (-VM), via een centrale schroef (alleen 

leverbaar als LAQ-E en LAQ-K) 
 
Voor de luchtafvoerreiniging kunnen LAQ-E en LAQ-K met een 
filtermat (ISO Coarse 25 % - ISO Coarse > 45 %) worden 
uitgerust  
worden. 
 

VERMOGENSGEGEVENS 
 

LAQ 310 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
290 30 19 
350 35 28 
400 40 37 

 

LAQ 400 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
395 30 16 
480 35 24 
580 40 35 

 

LAQ 500 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
680 30 13 
820 35 19 
990 40 28 

 

LAQ 600/625 
VAB (m³/h) LWA [dB(A)] ∆pt Abluft (Pa) 
920 30 13 
1090 35 18 
1295 40 25 

Vermogensgegevens zonder filtermat 
 
LUCHTSTROOMGELEIDING 
Plafond afzuigend 

 
 

TOEPASSINGSGEBIED 
Plafondluchtafvoerrooster met geperforeerd frontpaneel met 
luchtafzuiging 
 

LAQ-F-…-SK-Q-20-… 

LAQ-E-…-SK-Q-04-… 
 

LAQ-K-…-SK-Q-59-… 
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UITVOERINGEN 
LAQ-F Vast gemonteerde doorlaat met geperforeerd 

frontpaneel en klemmontage (-KM, niet 
verwijderbaar). 

 Niet verkrijgbaar met filtermat. 
LAQ-E Verwijderbare doorlaat met geperforeerd 

frontpaneel, met verdekte montage (-VM) via een 
centrale schroef. Optioneel verkrijgbaar met 
filtermat (ISO Coarse 25 % - ISO Coarse > 45 %) 

LAQ-K Neerklapbare doorlaat met geperforeerd 
frontpaneel, aan één zijn neerklapbaar 
(clickststeem), frontkader via centrale schroef 
(verdekte montage - VM) bevestigd. Optioneel 
verkrijgbaar met filtermat (ISO Coarse 25 % - ISO 
Coarse > 45 %) 

VERWERKING 
Frontpaneel 
-- geperforeerd plaatstaal (-SB). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010) 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 

(altijd 4 cijfers). 
 
Frame voorkant (alleen LAQ-K) 
aluminium strengpersprofiel geëloxeerde natuurlijke tint 

(E6/EV1) 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010) 
 - gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 

(altijd 4 cijfers). 
 
Aansluitkast 
Zie toebehoren 
 
Afhankelijk van de werking is het plafondluchtafvoerrooster 
LAQ alleen verkrijgbaar met aansluitkast. 
 

MONTAGE 
Verdekte montage (-VM) 
-- enkle mogelijk bij LAQ-E en LAQ-K. 
-- via een centrale schroef M6 (met zeskantinbus, volgens 

DIN EN ISO 4762) bevestigd aan de aansluitkast. 
 
Klemmontage (-KM) 
-- enkel mogelijk bij LAQ-F. 
-- met stalen klemmen vast bevestigd aan de aansluitkast. 
 
TOEBEHOREN 
Filtermat 
-- zonder filtermat (-G0) (LAQ-F alleen zonder filtermat 

verkrijgbaar) 
-- met filtermat, uit synthetische vezel (niet geweven stof 

van onbreekbare vezels): 
 - Filterklasse ISO Coarse 25 % - 35 % (-G2) 
 - Filterklasse ISO Coarse 35 % - 45 % (-G3) 
 - Filterklasse ISO Coarse > 45 % (-G4) 
 
 
 
 
 
 

Aansluitkast (-SK-Q-...) 
Vierkante vorm, uit verzinkt plaatstaal (-SV, standaard), binnen 
gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart), met ophangogen, in de 
nominale grootten NW310 tot 625. 
-- Luchtdoorlaat: 
 - passend voor LAQ-F (-20). 
 - passend voor LAQ-E (-04). 
 - passend voor LAQ-K (-59). 
-- Luchtsoort: afvoer (-A). 
-- Bevestiging: 
 - Verdekte montage (-VM) (alleen verkrijgbaar voor LAQ-

E en LAQ-K). 
 - Klemmontage (-KM) (alleen verkrijgbaar voor LAQ-F). 

Het plafondluchtafvoerrooster wordt met stalen 
klemmen vast bevestigd aan de aansluitkast. 

-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige 
regeling van de luchthoeveelheid.  

 - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling (alleen bij aftakkingspositie open -
S0) (niet mogelijk bij LAQ-F). 

-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, 

aan de aansluitaftakking. 
-- Luchtvolumemeetsysteem: 
 - zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard). 
 - met luchtvolumemeetsysteem (-VME1), houder uit 

verzinkt plaatstaal, meetopnemer uit kunststof, 
aansluitingen uit aluminium. 

-- ROB-uitvoering: 
 - zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard). 
 - met ROB-uitvoering (-ROB1). Verdeelplaat, regelklep en 

luchtvolumemeetsysteem afneembaar (bij LAQ-F niet mogelijk). 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) 
 - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de 

binnenkant van de aansluitkast. 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 

buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS). 
 - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte 

[KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 = 
aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm, 
minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 minstens 
200 mm) (altijd 3 cijfers). 

-- Aftakkingsdiameter: 
 - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
 - aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx) (altijd 3 cijfers). 
-- Aftakkingspositie: 
 - aftakkingen aan de bovenkant (-S0). 
 - 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard). 
 - 2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2). 
 - 2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3). 
 - 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5). 
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AFMETINGEN 

LAQ-F-…-SK-Q-20-… 

 
 
 
 

 
Leverbare afmetingen LAQ-F-... SK-Q-20-... 

NW □A □E øD øDmax 
bij S5 

KHS GH □EBÖ 

310 308 305 198 98 300 310 310 
400 398 395 198 138 300 310 400 
500 498 495 248 198 350 360 500 
600 598 595 298 248 400 410 600 
625 623 620 298 248 400 410 625 

Alle afmetingen in mm                           KHS = kasthoogte 
standaard 
EBÖ = inbouwopening 
 

- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 minstens  
 200 mm.  
- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 

= aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm. 
 

Afhankelijk van de werking is het plafondluchtafvoerrooster 
LAQ alleen verkrijgbaar met aansluitkast. 
 
 
 

 
 
 
Aftakkingspositie 

 
 
Detail X zie pagina 7.  
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binnen gelakt in de kleur 
RAL 9005 (zwart)
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LAQ-E-…-SK-Q-04-… 

 
Leverbare afmetingen LAQ-E-... - SK-Q-04-... 

NW □A □E KHS øD øDmax 
bij S5 

R T 

310 308 290 300 198 98 8 12 
400 398 370 300 198 138 12 12 
500 498 470 350 248 198 12 12 
600 598 570 400 298 248 12 12 
625 623 570 400 298 248 24 12 

Alle afmetingen in mm                           KHS = kasthoogte 
standaard 
  

- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 minstens  
 200 mm.  
- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 

= aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm. 
 

Afhankelijk van de werking is het plafondluchtafvoerrooster 
LAQ alleen verkrijgbaar met aansluitkast. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aftakkingspositie 

 
 
Detail X zie pagina 7.  
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ca. 

Filtermat (op-
tioneel) 

binnen gelakt in de kleur 
RAL 9005 (zwart)
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LAQ-K-…-SK-Q-59-… 

 
Leverbare afmetingen LAQ-K-…-SK-Q-59-… 

NW □A □E KHS øD øDmax 
bij S5 

R T 

310 308 290 300 198 98 8 7 
400 398 370 300 198 138 12 7 
500 498 470 350 248 198 12 7 
600 598 570 400 298 248 12 7 
625 623 595 400 298 248 12 7 

Alle afmetingen in mm                           KHS = kasthoogte 
standaard 
 

- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 minstens 200 
mm.  

- minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 
= aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm. 

 

Afhankelijk van de werking is het plafondluchtafvoerrooster 
LAQ alleen verkrijgbaar met aansluitkast. 
 
 
Aftakkingspositie 

 
 
Detail X zie pagina 7.  
 
   

 

Frontpaneel open 

Frontpaneel gesloten 

Frontpaneel open 

Frontpaneel gesloten

ca. 

bu
ite

n 

Filtermat (optioneel) 
 

Frame voorkant 

Frame voorkant

Kliksysteem 

Kliksysteem 

binnen gelakt in de kleur 
RAL 9005 (zwart)
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TOEBEHOREN-AFMETINGEN 
 

Regelklep (-DK0/-DK1/-DK2), voor SK-Q-… 
-- zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
-- met regelklep (-DK1) (bij aftakkingspositie -S1/-S2/-S3/-S5). 
-- met regelklep en trekkabelverstelling (-DK2) (bij 

aftakkingspositie -S0). 
 

DK1:         DK2:  
Aftakpositie -S1/-S2/-S3/-S5  Aftakpositie -S0 
         (niet mogelijk bij LAQ-F) 
 

   
 
Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1), voor SK-Q-… 
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0, standaard) 
-- met rubberen lippendichting (-GD1). 
 

Detail X 

 
 
 
Luchtvolumemeetsysteem (-VME0/-VME1), voor SK-Q-… 
-- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard). 
-- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).  

 
 
ROB-uitvoering (-ROB0/-ROB1), voor SK-Q-… 
-- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard). 
-- met ROB-uitvoering (-ROB1). Verdeelplaat, regelklep en 

luchtvolumemeetsysteem afneembaar (bij LAQ-F niet 
mogelijk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolatie (-I0/-Ii/-Ia), voor SK-Q-… 
-- zonder isolatie (-I0) (standaard) 
-- met isolatie aan de binnenkant (-Ii) 
-- met isolatie aan de buitenkant (-Ia) 
 
binnen (-Ii)  buiten (-Ia) 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Verstelling trekkabel
Isolatie buiten aan de 
ophanglussen uitgespaard. 

Rubberen lippendichting 
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BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Verdekte montage (-VM) 
 

Enkel mogelijk bij LAQ-E en LAQ-K.  
Bij de verdekte montage (-VM) wordt het 
plafondluchtafvoerrooster met behulp van een kruistraverse 
en een cilinderkopschroef M6 (met binnenzeskant, conform 
DIN EN ISO 4762) op de aansluitkast bevestigd. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klemmontage (-KM) 
 

Enkel mogelijk bij LAQ-F.  
Bij de klemmontage (-VM) wordt he 
plafondluchtafvoerrooster vast bevestigd aan de aansluitkast. 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de 
bevestigingsschroeven bedraagt 0,4 Nm 
 

   
 
Aantal staalklemmen: 
NW 310 tot NW 600 = aan elke zijde twee staalklemmen 
NW 625 = aan elke zijde drie staalklemmen 

 
 
1.)  Positie NW 310 tot NW 600 
2.) Positie alleen bij NW 625 

Staalklem 

2.)
1.) 

1.)

M6 x 120 

M6 x 120 

LAQ-E 

LAQ-K 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Drukverlies filtermat  
Aanvangsdrukverlies bij 1 m/s: 
G2 – 14 Pa 
G3 – 19 Pa 
G4 – 19 Pa 
Aanbevolen einddrukverlies 250 Pa. 
 

Drukverlies en geluidssterkte (zonder filtermat) 

LAQ-...-SK-Q-…-A-... 
voor luchtafvoer, met aansluitkast 

 
LAQ-…-310-… 

 
 
LAQ-…-400-… 

 
 
 

LAQ-…-500-… 

 
 
LAQ-…-600/625-… 

 
 
LEGENDE 
VAB (m3/h) [l/s] = luchtafvoervolume 
∆pt (Pa) = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A 

(LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A  
   met betrekking tot een afmeting 
KF (-) = Correctiefactor 
ϱ (kg/m3) = dichtheid 
DS (-) = Klepstand 
NW (mm) = Nominale grootte 

Klepstand (DS): 
0% = DICHT 
100% = OPEN 
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BESTELSLEUTEL LAQ  
 

01 02 03 04 05 06 
Type Uitvoering Nominale grootte Materiaal Lak Filtermat
Voorbeeld     
LAQ -F -500 -SB -9010 -G0 

Voorbeeld 
LAQ-F-500-SB-9010-G0 
 
Plafondluchtafvoerrooster type LAQ | vast gemonteerd rooster met geperforeerd frontpaneel met klemmontage | NW 500 | 
Frontpaneel uit plaatstaal | Lak frontpaneel kleur RAL 9010 (wit) | zonder filtermat 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
LAQ = Plafondluchtafvoerrooster LAQ 
 
02 - Uitvoering 
F = Vast gemonteerd rooster (standaard), met 

geperforeerd frontpaneel, met klemmontage (-KM, 
niet verwijderbaar) (niet verkrijgbaar met filtermat) 

E = Verwijderbaar rooster, met geperforeerd 
frontpaneel, met verdekte montage (-VM) via 
centrale schroef. 

K = Neerklapbaar rooster met geperforeerd frontpaneel, 
aan één zijde neerklapbaar (kliksysteem), voorkader 
bevestigd via centrale schroef (verdekte montage -
VM). 

 
03 - Nominale grootte 
310 = NW 310 
400 = NW 400 
500 = NW 500 
600 = NW 600 
625 = NW 625 
 
04 - Materiaal 
SB       = gelakt plaatstaal (standaard) 
 
05 - Lak 
9010 = RAL-kleur wit (standaard). 
xxxx = RAL-kleur vrij te kiezen (kleur aangeven) (altijd 4 

cijfers). 
 
06 – Filtermat (niet bij LAQ-F) 
G0     = zonder filtermat (standaard) (LAQ-F alleen verkrijgbaar 

zonder filtermat) 
G2 = met filtermat - filterklasse ISO Coarse 25 % - 35 % 
G3 = met filtermat - filterklasse ISO Coarse 35 % - 45 % 
G4 = met filtermat - filterklasse ISO Coarse > 45 % 
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BESTELSLEUTEL SK  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Uitvoering Luchtdoorlaat Luchtsoort Nominale Bevestiging Materiaal Regelklep
Voorbeeld      
SK -Q -20 -A -500 -KM -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 14 
Rubberen lippen-
dichting 

Luchtvolu-
memeetsysteem 

ROB-uitvoering Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdia-
meter 

Aftakkingspositie

Voorbeeld     
-GD1 -VME0 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1 

 
Voorbeeld 
SK-Q-20-A-500-KM-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1 
 
Aansluitkast, vierkante vorm | voor vierkante luchtdoorlaten | luchtdoorlaat LAQ-F | luchtafvoer | NW 500 | klemmontage | verzinkt 
plaatstaal | met regelklep | met rubberen lippendichting | zonder luchtvolumemeetsysteem | zonder ROB-uitvoering | zonder 
isolatie | kasthoogte standaard | aftakkingsdiameter standaard | 1 aftakking aan de zijkant aan de kast 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm 
 
02 - Uitvoering 
Q = voor vierkante luchtdoorlaten 
 
03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld) 
20    = passend voor LAQ-F 
04    = passend voor LAQ-E 
59    = passend voor LAQ-K 
 
04 - Luchtsoort  
A = luchtafvoer (standaard) (binnen gelakt in de kleur 

RAL 9005 [zwart]). 
 
05 - Nominale grootte 
310 = NW 310 
400 = NW 400 
500 = NW 500 
600 = NW 600 
625 = NW 625 
 
06 - Bevestiging 
KM  = Klemmontage (standaard, alleen verkrijgbaar bij 

LAQ-F-…) 
VM = verdekte montage (allen verkrijgbaar bij LAQ-E-... en 

LAQ-K) 
 
07 - Materiaal 
SV = Verzinkt plaatstaal (standaard) 
 
08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep, in de aansluitkastbehuizing, 

verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de 
luchthoeveelheid. 

DK2 = met regelklep, zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling (alleen bij aftakkingspositie aan 
de bovenkant [-S0]) (niet mogelijk bij LAQ-F). 

 

09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard). 
GD1 = met rubberen lippendichting. 
 
10 - Luchtvolumemeetsysteem 
VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard). 
VME1 = met luchtvolumemeetsysteem. 
 
11 - ROB-uitvoering 
ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard). 
ROB1 = met ROB-uitvoering (niet mogelijk bij LAQ-F). 
 
12 - Isolatie 
I0 = zonder kastisolatie (standaard) 
Ii = met kastisolatie aan de binnenkant 
Ia = met kastisolatie aan de buitenkant 
 
13 - Kasthoogte 
KHS = kasthoogte standaard  
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

[KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 = 
aftakkingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 
mm, minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 
minstens 200 mm) (altijd 3 cijfers). 

 
14 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers). 
 
15 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant 
S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard) 
S2 = 2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst 
S3 = 2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst 
S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Geperforeerd luchtafvoerrooster voor gebruik in 
luchtafvoerinstallaties. Het rooster is geschikt voor de 
afzuiging van de lucht uit de ruimte. Het 
plafondluchtafvoerrooster is geschikt voor VVS-installaties 
met variabele luchtvolumes. 
 
- Vast gemonteerd rooster met geperforeerd frontpaneel 

uit plaatstaal (-SB) gelakt in kleur RAL 9010 (wit,                -
9010) of in aan andere, vrij te kiezen kleur       (-xxxx). met 
klemmontage (-KM, niet verwijderbaar). 

 niet verkrijgbaar of te gebruiken met een filtermat. 
 Merk: SCHAKO Type LAQ-F-... 
 
- Verwijderbaar rooster met geperforeerd frontpaneel in 

plaatstaal (-SB) gelakt in kleur RAL 9010 (wit,                -9010) 
of in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen       (-xxxx). met 
verdekte montage (-VM) via een centrale schroef.  

 Optioneel verkrijgbaar met filtermat (ISO Coarse 25 % - ISO 
Coarse > 45 %) 

 Merk: SCHAKO Type LAQ-E-… 
 
- Neerklapbaar rooster met geperforeerd frontpaneel, aan één 

zijde neerklapbaar (kliksysteem), in plaatstaal (-SB) gelakt in 
kleur RAL 9010 (wit, -9010) of in een andere RAL-kleur, vrij 
te kiezen (-xxxx). Spleetrooster bestaande uit aluminium 
stangpersprofiel in natuurkleuren geëloxeerd (E6/EV1) of 
gelakt in kleurtoon RAL 9010 (wit, -9010) of in een andere 
RAL-kleur naar keuze (-xxxx). Frontkader bevestigd via een 
centrale schroef (verdekte montage -VM). 

 Optioneel verkrijgbaar met filtermat (ISO Coarse 25 % - ISO 
Coarse > 45 %) 

 Merk: SCHAKO Type LAQ-K-... 
 
Nominale grootte: NW 310 tot NW 625 
 
Afhankelijk van de werking is het plafondluchtafvoerrooster 
LAQ alleen verkrijgbaar met aansluitkast. 
 
Toebehoren: 
Filtermat 
- zonder filtermat (-G0, standaard) (LAQ-F alleen 

verkrijgbaar zonder filtermat) 
- met filtermat uit synthetische vezels (niet-geweven stof 

van onbreekbare vezels): 
 - Filterklasse ISO Coarse 25 % - 35 % (-G2) 
 - Filterklasse ISO Coarse 35 % - 45 % (-G3) 
 - Filterklasse ISO Coarse > 45 % (-G4) 
 
Aansluitkast (-SK-Q-…), vierkante vorm, uit verzinkt plaatstaal 
(-SV, standaard), binnen gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart), 
met ophangogen, in de nominale grootten NW310 tot 625. 
-- Luchtdoorlaat: 
 - passend voor LAQ-F (-20). 
 - passend voor LAQ-E (-04). 
 - passend voor LAQ-K (-59). 
-- Luchtsoort: afvoer (-A). 
 
 
 
 
 
 

-- Bevestiging: 
 - Verdekte montage (-VM) (alleen verkrijgbaar voor LAQ-

E en LAQ-K). 
 - Klemmontage (-KM) (alleen verkrijgbaar voor LAQ-F). 

Het plafondluchtafvoerrooster wordt met stalen 
klemmen vast bevestigd aan de aansluitkast. 

-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de 

aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de eenvoudige 
regeling van de luchthoeveelheid.  

 - met regelklep (-DK2), zoals DK1 maar met 
trekkabelverstelling (alleen bij aftakkingspositie open -
S0) (niet mogelijk bij LAQ-F) 

-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard). 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, 

aan de aansluitaftakking. 
-- Luchtvolumemeetsysteem: 
 - zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard). 
 - met luchtvolumemeetsysteem (-VME1), houder uit 

verzinkt plaatstaal, meetopnemer uit kunststof, 
aansluitingen uit aluminium. 

-- ROB-uitvoering: 
 - zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard). 
 - met ROB-uitvoering (-ROB1). Verdeelplaat, regelklep en 

luchtvolumemeetsysteem afneembaar (niet mogelijk bij 
LAQ-F). 

-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) 
 - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de 

binnenkant van de aansluitkast. 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 

buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS). 
 - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte 

[KHS] bij aftakkingspositie S1 / S2 / S3 / S5 = 
aftakkingsdiameter + 102 mm, echter min. 200 mm, 
minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie S0 min. 200 
mm) (altijd 3 cijfers). 

-- Aftakkingsdiameter: 
 - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
 - aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
-- Aftakkingspositie: 
 - aftakkingen aan de bovenkant (-S0). 
 - 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard). 
 - 2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2). 
 - 2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3). 
 - 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5). 
 
 


