
 

Handleiding DUCO-bibliotheek 

In de EPB-software 3 gewesten heeft u de mogelijkheid om te werken met centrale 
bibliotheken. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen heeft DUCO voor u een 
centrale bibliotheek ontwikkeld waarin alle EPB-conforme RTO’s (regelbare 
toevoeropeningen) en vraaggestuurde ventilatiesystemen reeds ingevoerd zijn. Voor 
u betekent dit een aanzienlijke tijdsbesparing. In deze handleiding geven wij u stap 
voor stap mee hoe de centrale DUCO-bibliotheek in de EPB-software kan worden 
ingeladen. 
 
Stap 1 
De centrale bibliotheek bestaat uit een .xml-bestand. Plaats dit bestand met als 
naam Ducobibliotheek_220303.xml in een folder naar keuze. 
 
Stap 2 
Open de EPB-software 3 gewesten. Klik vervolgens in de menubalk op 
Bibliotheek waarna u vanuit de keuzeoptie Gegevens importeren een centrale 
bibliotheek kunt selecteren. Voor het importeren van de selectie navigeert u naar de 
folder waarin u de DUCO-bibliotheek heeft opgeslagen. 
 

 
 

 
 
  



 

Selecteer daarna het bestand Ducobibliotheek.xml door hierop te dubbelklikken. 
Kies voor Volgende > en klik op Beëindigen >. 
 
Na keuze voor de DUCO-bibliotheek als centrale bibliotheek kunt u de gegevens 
terugvinden onder 

1. Globale bibliotheek / Ventilatieopeningen / Regelbare 
toevoeropeningen en Doorstroomopening 

2. Globale bibliotheek / Installatiecomponenten / Vraagsturing  
 

 
 
  



 

Handleiding DUCO-bibliotheek voor het invullen van 
de ventilatieopeningen bij hygiënische ventilatie 

Voor het invoeren van de ventilatieopeningen kunt u via  

 
alle elementen uit de DUCO-bibliotheek inladen: 
 

 
 
Het is ook mogelijk om een manuele zoekactie uit te voeren, bijvoorbeeld naar een 
bepaald type ventilatierooster. 
 

 
 
De L0-waarde bij 2 Pa of 10 Pa wordt steeds vermeld bij de gegevens van het type 
rooster in de DUCO-bibliotheek. Deze waarde dient enkel te worden opgezocht 
wanneer de L0-waarde bij 2 Pa afwijkt van de L0-waarde bij 10 Pa. Anders wordt 
deze waarde automatisch ingevuld. 
 



 

 
 
Om de roosterlengte te bepalen, zijn er twee mogelijkheden: 

1. Ofwel meet u de effectieve kleplengte van het rooster. 
2. Ofwel meet u het volledige rooster en brengt u de lengte van de kopschotten 

in mindering. De lengte van de kopschotten wordt ook steeds vermeld bij de 
gegevens van het type rooster in de DUCO-bibliotheek. 

 
  



 

Handleiding DUCO-bibliotheek voor het invullen van 
de ventilatieopeningen bij de schildelen 

De invloed van het ventilatierooster op de U-waarde van een raam moet eveneens 
ingecalculeerd worden. Hiervoor heeft u telkens de U-waarde en de oppervlakte van 
het type ventilatierooster nodig. Ook deze gegevens zijn opgenomen in de DUCO-
bibliotheek. 
 

 
 

 
 
  



 

Handleiding DUCO-bibliotheek voor het invullen van 
vraagsturing en reductiefactor 

1. Vink vraaggestuurde ventilatie aan 
2. Selecteer de juiste configuratie uit de bibliotheek 
3. De software vult daarna automatisch de velden merk, Product-ID, by-pass en 

reductiefactor aan. 
 
 
 
 


