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Functie en gebruik 
 
Bij de roosters van de MINO-serie gaat het om roosters voor 
kleine luchthoeveelheden die bijv. geschikt zijn voor woon-
ruimteventilatie, hotelkamers, verzorgingskamers, comforta-
bele ziekenkamers en 1-asbureaus die de noodzakelijke mini-
male hoeveelheid frisse lucht voor de hygiëne gecontroleerd 
en betrouwbaar toevoeren. 
 
Het nozzlerooster MINODSA van SCHAKO is een luchttoevo-
erelement uit verzinkt plaatstaal, met hoge indringdiepten 
ondanks kleine luchthoeveelheden. Het gunstige akoestische 
gedrag maakt bovendien een veelzijdig gebruik mogelijk. Het 
nozzlerooster MINODSA kan bij voorkeur in de muur eenzijdig 
in de ruimte inblazend worden ingebouwd. 
 
De uitvoeringen met verstelbare nozzles maken praktisch on-
begrensde instelmogelijkheden mogelijk, omdat de nozzles 
afzonderlijk in de gewenste uitblaasrichting kunnen worden 
ingesteld. Het nozzlerooster MINODSA kan in twee grootte 
worden geleverd. 
 
Uitvoeringen 
Grootte 1 Grootte 2 
Aftakking achteraan     Aftakking achteraan 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Grootte 1 Grootte 2 
Aftakking zijdelings     Aftakking zijdelings 
 

 
 

 
 
 
  

  
 

 
 
 
Onopvallend en betrouwbaar 
Luchttoevoerrooster voor muurinbouw voor kleine luchtvolu-
meproductie, stabiele horizontale luchtgeleiding en goede 
doorspoeling van de ruimten. Met magneetbevestiging voor 
gereedschapsloze demontage. 
 
 

 

 

 

VERMOGENSGEGEVENS 

 

  MINODSA-1 MINODSA-2 

VZU [m³/h] 57 88 

LWA [dB(A)] 35 35 

 
 
LUCHTSTRAALGELEIDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUUR 
horizontaal - bij gecentreerde nozzlestand 
 
MUUR 
zijdelings - bij verdraaide nozzlestand (aan alle zijden 30° 
spreiding mogelijk) 
 

Verwerking 
NOZZLES - Kunststof, gelijkaardig aan RAL-kleur 9010 wit (-
D9010, standaard) of RAL 9005 zwart (-D9005) 
 
FRONTPANEEL - Gelakt plaatstaal RAL 9010 wit (-F9010, stan-
daard) of gelakt in een andere RAL-kleur (-Fxxxx) 
 
AANSLUITKAST - Verzinkt plaatstaal,  
- met aftakking achteraan (A0, standaard) 
- met zijdelingse aftakking (A1) 
 
BEVESTIGING FRONTPANEEL - door verdekte montage (-VM-
magneet)  
 
Toebehoren 

 
RUBBEREN LIPPENDICHTING (-GD1) 
 
REGELKLEP (-DK1) 
 
UNIVERSELE BEVESTIGING (-BU) 
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Afmetingen 
 
MINODSA - AFMETINGEN 

MINODSA-A0 (aftakking achteraan, standaard) 

 
 
MINODSA-A1 (aftakking aan de zijkant) 

 
  
 
MINODSA – Leverbare afmetingen 

 MINODSA-1 MINODSA-2 
øA ø185 ø240 

øKd ø155 ø210 
KH 165 190 
øD ø98 ø123 

alle afmetingen in mm 

Toebehoren 
 
TOEBEHOREN - AFMETINGEN 

Rubberen lippendichting (-GD1) 
Detail X 

         
 
Regelklep (-DK1) 
Het rooster moet worden weggenomen voor de verstelling 
van de regelklep (zonder gereedschap) 
 
MINODSA-…-A0-…-DK1 MINODSA-…-A1-…-DK1 
(aftakking achteraan) (aftakking aan de zijkant) 

  
 
 
Universele bevestiging (-BU) 
 

 
 
  

Magneetbevestiging 

Magneetbevestiging 

X 

Veiligheidskabel 

Veiligheidskabel 

Ø3,5x3

Ø5 
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Bevestiging 
Universele bevestiging aan de aansluitkast (-BU) 
(weergegeven zonder MINODSA)  
Bevestigingshoek en bevestigingsschroeven (3 x DIN EN  ISO 
15481 – ST3,5x9,5) worden los geleverd – aanbouw  
door de installateur, schroefdraadstangen M4 door de instal-
lateur 
 
Inbouwvoorstellen: 
 
achteraan 

 
 
vooraan 

 
 
voor ophanging 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens 
 
MINODSA - Grootte 1 

VZU LWA ∆pt min x+y 
[m³/h] 

 
[dB(A)] 

 
[Pa] 

 
[m] 

(bij vmittel  0,15 m/s)
37 25 17 2,4 
46 30 27 3,2 
57 35 41 4,2 
70 40 62 5,5 

 
MINODSA - Grootte 2 

VZU LWA ∆pt min x+y 
[m³/h] 

 
[dB(A)] 

 
[Pa] 

 
[m] 

(bij vmittel  0,15 m/s)
56 25 10 3,2 
70 30 16 4,2 
88 35 25 5,4 

111 40 40 7,1 
 
 
Legende 
A [mm] =  diameter frontpaneel 
D [mm] =  diameter aansluitaftakking 
Kd [mm] =  diameter kast 
KH [mm] =  kasthoogte 
∆pt [Pa] = drukverlies 
LWA [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie van A 
x [m] = worp 
VZU [m³/h] = luchttoevoervolume 
vmittel [m/s] = gemiddelde snelheid op het einde van de 

straal 

M4 
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Bestelsleutel 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Grootte Nozzlekleur Frontpaneel Aansluitkast Kanaalaansluiting Toebehoren Bevestiging 
Voorbeeld        
MINODSA -1 -D9010 -F9010 -A0 -GD1 -DK0 -BU 

 
 
Voorbeeld: 
MINODSA-1-D9010-F9010-A0-GD1-DK0-BU 
 
Luchtdoorlaat type MINODSA | Grootte 1 | Nozzles wit gelijkaardig aan RAL 9010 | Frontpaneel wit RAL9010 | Aansluitkast met 
aftakking achteraan | Met rubberen lippendichting | Zonder regelklep | Met universele bevestiging 
 
 
 
BESTELINFORMATIE 

 
01 - Type 
MINODSA 
 
02 - Grootte 
1 = grootte 1 
2 = grootte 2 
 
03 - Nozzlekleur 
D9010 = gelijkaardig aan RAL 9010 (standaard) 
D9005 = gelijkaardig aan RAL 9005 
 
04 – Frontpaneel 
F9010 = RAL 9010 (wit) (standaard) 
Fxxxx  = RAL-kleur vrij te kiezen 
 
05 - Aansluitkast 
A0 = met aftakking achteraan (standaard) 
A1 = met zijdelingse aftakking 
 
06 - Kanaalaansluiting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
 
07 - Toebehoren  
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep, verzinkt plaatstaal 
 
08 - Bevestiging 
B0 = zonder bevestiging (standaard) 
BU = met universele bevestiging, verzinkt plaatstaal (hoek en  

schroeven worden los ter beschikking gesteld) 
 

 



MINODSA - Nozzlerooster voor kleine luchthoeveelheden  
Technische documentatie 
Aanbestedingstekst  |    

 

 
Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk Staat: 2017-10-10 | Pagina 6 

Aanbestedingstekst 
 
Nozzlerooster MINODSA-1, voor de inbouw in wanden en pla-
fond als luchttoevoerelement voor geringe luchthoeveelhe-
den. Met 7 afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof, ge-
lijkaardig aan RAL-kleur 9010 wit (-D9010) of RAL 9005 zwart 
(-D9005). Frontpaneel uit gelakt plaatstaal RAL 9010 wit (-
F9010) of in een andere RAL-kleur (-Fxxxx), met aansluitkast 
uit verzinkt plaatstaal, met aftakking achteraan (-A0). Bevesti-
ging door verdekte montage. 
 
Merk: SCHAKO Type MINODSA-1 
      

- met 14 afzonderlijk verstelbare nozzles uit kunststof, 
gelijkaardig aan RAL-kleur 9010 wit (-D9010) of RAL 
9005 wit (-D9005). 
Merk: SCHAKO Type MINODSA-2 
 

- met aansluitkast uit verzinkt plaatstaal, met zijdelingse 
aftakking (-A1) 
 

Toebehoren: 
- Met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aanslu-

itaftakking 
- Met regelklep (-DK1) 
- Met universele bevestiging (-BU) 


