
1Onderhoudsplan Duco Reno Projectgarantie | A-15.05.2018

ONDERHOUDSPLAN
Duco Reno Projectgarantie

Algemeen
Onderhoud aan Duco ventilatie systemen volgens het Duco Reno Projectgarantie System dient 
steeds geregistreerd te worden, en uitgevoerd te worden door de erkende installateur.

Ventilatieroosters
Om een optimale werking en gezonde binnen luchtkwaliteit te behouden  is onderhoud aan 
ventilatieroosters  noodzakelijk.

Het gebruik van schuurmiddelen (bv. schuurpapier & schuursponsjes), hogedruktoestellen en 
agressieve reinigingsmiddelen is niet toegestaan.

Zuig het stof weg, en borstel het systeem zodanig schoon dat de zelfregelende klep volkomen vrij in 
de luchtstroom kan bewegen.

Onderhoudsfrequentie
Het onderhoud aan de ventilatieroosters dient minimaal om de 18 maanden plaats te vinden. 

Ventilatieroosters met afneembaar insectenwerend 
binnenrooster
Plaats de ventilatieklep in volledig open stand, door middel van de bediening(shendel).

Neem het insectenwerende afneembare binnenrooster af met de hand.

Reinig het afneembare binnenrooster met een stofzuiger en daarna met een vochtige doek (water 
en zeep (bv. een allesreiniger)).

Het verwijderen van de vervuiling aan de binnenzijde, inclusief de ventilatieklep of het draaiende 
tonmechanisme, van het ventilatierooster wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een 
stofzuiger, kwast of stof/vochtige doek. Controleer ook aandachtig of er mogelijke vuilophoping in 
de hoeken is ontstaan. Indien dit het geval is, verwijder deze ook.

Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster.
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Ventilatieroosters zonder afneembaar insectenwerend 
binnenrooster
Plaats de ventilatieklep in volledig open stand, door middel van de bediening(shendel).

Het verwijderen van de vervuiling aan de binnenzijde, inclusief de ventilatieklep, van het 
ventilatierooster wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger, kwast of stof/vochtige 
doek. Controleer ook aandachtig of er mogelijke vuilophoping in de hoeken is ontstaan. Indien dit 
het geval is, verwijder deze ook.

DucoFit 50 ‘ZR’ / EasyFit 50 ‘ZR’

Neem het insectenwerende afneembare binnenrooster af d.m.v. een platte schroevendraaier.

Verwijder de linker- en rechterbediening.

Verwijder de ventilatieklep uit het binnenrooster.

Reinig het afneembare binnenrooster en de greppel met een stofzuiger en daarna mooi uitvegen 
met een vochtige doek (water en zeep (bv. een allesreiniger)).

Het verwijderen van de vervuiling aan de binnenzijde van het ventilatierooster wordt het best 
uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger, kwast of stof/vochtige doek. Controleer ook aandachtig 
of er mogelijke vuilophoping in de hoeken is ontstaan. Indien dit het geval is, verwijder deze ook.

Plaats de ventilatieklep opnieuw correct in het binnenrooster.

Plaats de linker- en rechterbediening correct terug.

Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster.

DucoTop 60 ‘ZR’

Plaats de ventilatieklep handmatig in volledig open stand.

Duw het kunststof kopschot (links & rechts) in met een platte schroevendraaier.

Neem het insectenwerende afneembare binnenrooster af met de hand.

Het is aangewezen om deze handeling met 2 personen uit te voeren bij een roosterlengte groter 
dan 1.500 mm.

Reinig het afneembare binnenrooster met een stofzuiger en daarna met een vochtige doek (water 
en zeep (bv. een allesreiniger)).

Het verwijderen van de vervuiling aan de binnenzijde van het ventilatierooster wordt het best 
uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger, kwast of stof/vochtige doek. Controleer ook aandachtig 
of er mogelijke vuilophoping in de hoeken is ontstaan. Indien dit het geval is, verwijder deze ook.

Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster.
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Onderhoudsfrequentie afvoer ventielen en Duco ventilatie 
boxen
Het onderhoud aan de afvoer ventielen en Duco ventilatie afvoerboxen dient minimaal om de 18 
maanden plaats te vinden. 

Afvoer ventielen 

In de diverse ruimtes wordt de lucht via afvoerroosters afgezogen. Dit zijn doorgaans ventielen die 
in het plafond zijn verwerkt. 

Zorg ervoor dat de positie van de conus, de instelling en de stand van de ventielen niet wijzigen. 
Let op dat de ventielen onderling niet worden gewisseld en dus in de oorspronkelijke ventilatie-
opening in de muur of plafond terug worden geplaatst. Dit alles kan een invloed hebben op het 
debiet en de goede werking van het ventilatiesysteem.

Hoe reinigen
DucoVent Design

Haal de aluminium afwerkingsplaat, welke bevestigd is met magneten, los van het binnendeel van 
het ventiel.

Nu kan de afwerkingsplaat gereinigd worden door middel van een vochtige doek (water en 
zeep (bv. een allesreiniger)). Dompel de aluminium afwerkingsplaat nooit onder in water, dit ter 
bescherming van de magneten.

Haal het pakket akoestische mousse uit het ventiel. De mousse kan gereinigd worden met een 
stofzuiger. Het kunststof onderdeel met een vochtige doek.

Het binnendeel van het kanaal kan gereinigd worden met een stofzuiger.

Plaats het akoestische mousse-pakket terug in het ventiel. Zorg dat de mousse helemaal tot boven 
in het plafonddeel zit.

Plaats de afwerkingsplaat terug op het ventiel. Deze wordt aangetrokken door de 4 magneten en 
positioneert zichzelf.

DucoVent Basic / kunststof afvoer ventielen

Neem bij lichte vervuiling de ventielen af met een lichtvochtige doek. 

Gebruik eventueel een oplossing van een mild reinigingsmiddel (afwasmiddel/allesreiniger).

Neem bij sterke vuilaanhechting de ventielen / afvoerroosters volledig uit het kanaal.

Pak het ventiel aan de buitenrand vast en trek het met een draaiende beweging in zijn geheel uit de 
muur of het plafond.

Verwijder de schuimrubberen afdichtingsband.

Dompel de ventielen en roosters volledig onder in een oplossing van allesreiniger. 
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Eventueel kunnen de ventielen en afvoerroosters in de vaatwasser worden gereinigd.

Neem de ventielen en afvoerroosters af met een doek of zachte borstel.

Droog de ventielen en afvoerroosters. Plaats de schuimrubberen afdichtingsband terug op het 
ventiel of het rooster.

Plaats elk ventiel en afvoerrooster terug in het kanaal van herkomst.

DucoBox Silent,  DucoBox Silent Connect afvoer ventilator

De DucoBox dient volledig, inclusief boxsensoren,  en regelkleppen (indien aanwezig), gereinigd te 
worden.

Uitvoering onderhoud
Maak de DucoBox spanningsloos. Open het deksel.

Klik de ventilatorplaat los op 4 plaatsen door het lossen van de 4 spanclipsen met een platte 
schroevendraaier. 

Raak de elektronica binnenin niet aan.

Hierna kan de ventilatorplaat uitgenomen worden uit de behuizing.

Reinig de waaier en behuizing door stof op te zuigen, en af te nemen met een licht vochtige doek.

Droog de waaier en behuizing  met een droge doek.

Controleer de lagers. U kunt dit doen door met de hand de waaier te laten draaien.

Als de ventilator met de hand in beweging is gezet, maakt hij slechts enkele omwentelingen 
en komt daarna met enige schokken tot stilstand. Dit is een karakteristieke eigenschap van de 
gelijkstroomventilator en is dus volkomen normaal.

Haal de Boxsensor(en), indien aanwezig, uit de behuizing en reinig deze met de stofzuiger en droge 
doek.

Plaats de Boxsensor(en), indien aanwezig, terug, let hierbij op dat elke Boxsensor in verbinding 
geplaatst wordt met de juiste ruimte/afvoerkanaal.

Sluit alle bekabeling terug aan.

Sluit het deksel. Druk goed op de 4 hoeken.

Breng de DucoBox Silent opnieuw onder spanning

Onderhoudsfrequentie ventilatiekanalen
De vervuiling van de aanwezige ventilatiekanalen kan soms ernstige vormen aannemen. Duco 
adviseert  om de kanalen op een regelmatige basis, eens in de 5 jaar, te reinigen. Wanneer de 
afvoerventilator toegepast wordt in combinatie met een wasemkap, dan is het advies om de 
kanalen gelijktijdig met het onderhoud aan de DucoBox uit te voeren. 
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Algemeen
Voor meer informatie, neem contact op met: 
Duco Ventilation & Sun Control 
Handelsstraat 19 – 8630 Veurne (België) 
Telefoon: +32//58/33.00.33 
Fax: +32//58/33.00.44 
E-mail: info@duco.eu / service@duco.eu 
Website: www.duco.eu
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