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Invulinstructie DucoBox Eco All – Electric + ventilatievarianten (Uniec 2.2) 

De DucoBox Eco is een ventilatiewarmtepomp die restwarmte haalt uit de ventilatieretourlucht als warmte uit de buitenlucht. De gewonnen warmte kan 

zowel voor SWW als ruimteverwarming gebruikt worden. De DucoBox Eco wordt in deze opstelling altijd toegepast met een All Electric Kit. Er zijn naast het 

sanitaire gedeelte ook een aantal ventilatievarianten mogelijk. 

In deze invulinstructie wordt toegelicht hoe het Duco Eco System / DucoBox Eco in het EPC – programma Uniec 2.2 ingevoerd moet worden. 

Stap 1 – W – installatie 

Tabel “definieer de aanwezige verwarming en / of warmtapwater systemen” 
▪ Selecteer bij type systeem:      Combi – systeem 

▪ Selecteer bij verwarming / warmtapwatersysteem:  Productspecifiek 

▪ Invullen bij naam (optioneel):    DucoBox Eco – CV 

Tabel “definieer de aanwezige ventilatiesystemen” 
▪ Selecteer bij ventilatiesysteem:    Productspecifiek 

▪ Invullen bij naam (optioneel):    Duco Eco System – Ventilatie 
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Stap 2 – Verwarming & tapwater 

 
▪ Selecteer bij type opwekker:  Hybride warmtepomp 

▪ Selecteer bij bron warmtepomp:  Combinatie ventilatieretourlucht en buitenlucht 

▪ Selecteer bij hybride warmtepomp:  DucoBox Eco – all – electric 

▪ Selecteer bij ontwerpaanvoertemperatuur: …… (toepasbaar tot en met 40 < sup < 45°C) 

▪ Selecteer bij type bijstook:   Elektrisch element + elektroboiler 

▪ Type warmteafgifte:   Vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering + radiator – en/of convectorverwarming indien LT 

▪ De verschillende opwekkingsrendementen zijn afhankelijk van uw gekozen installaties 

▪ De overige gegevens zijn niet gerelateerd aan de DucoBox Eco 
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Stap 3 – Ventilatie 
 

• Selecteer bij ventilatiesysteem:  C. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer 

• Selecteer bij systeemvariant:  Duco Eco System…. 
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Duco Eco Comfort System 1 – zone systeem (N)GG    Duco Eco Comfort Plus System 2 – zone systeem (N)GG 
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Duco Eco Tronic System 2 – zone systeem (N)GG 

 


