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DucoBox Silent
De STILSTE ventilatiebox van Europa!

DucoBox Focus
De SLIMSTE ventilatiebox van Europa!

Discover the future of Ventilation

INTELLIGENTE VRAAGSTURING INTELLIGENTE VRAAGSTURING

ZORGELOZE NACHTRUST HOOGSTE EPB-REDUCTIE

BESPARING TOT € 70 OP JAARBASIS EENVOUDIGE INSTALLATIE

Afhankelijk van de wensen van de klant is er de keuze 
om naast ruimtesensoren ook boxsensoren toe te 
passen voor metingen IN de luchtstroom, en dit zowel 
voor CO2 als voor vocht.

Een gepatenteerd regelkleppensysteem op basis 
van CO2- en vochtmetingen zorgt voor
een efficiënte luchtafvoer per zone.

Een dubbele wand en akoestische bodemplaat 
garanderen een minimaal geluidsvermogen
(< 27 dB(A) in leefzones) én optimale gemoedsrust.

Met deze vorm van slimme ventilatie wordt een 
maximale energiebesparing op eenvoudige wijze 
gerealiseerd.

De geïntegreerde, energiezuinige gelijkstroommotor 
maakt van de DucoBox Silent een financieel 
aantrekkelijke oplossing in de renovatiemarkt.

Een automatische inregeling via de Duco Ventilation 
App zorgt ervoor dat een complexe inregeling sterk 
vereenvoudigd wordt met een aanzienlijke tijdswinst 
tot gevolg.
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E = mc2

A2 + B2 = C2

DucoBox Eco
De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!

DucoBox Energy
Het STILSTE Systeem D van Europa!

Discover the future of Ventilation

2-ZONEREGELING MET VRAAGSTURING 2-ZONEREGELING MET VRAAGSTURING

STILSTE SYSTEEM D FLEXIBELE OPBOUW

AUTOMATISCHE INREGELING FINANCIEEL AANTREKKELIJK

Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde 
klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een optimaal 
energetisch rendement bereikt.

Het geheim van een maximale energiezuinigheid 
(A+) ligt bij de slimme vraagsturing via een 
gepatenteerd systeem van regelkleppen.

Met een geluidsvermogen van 55 dB bij 325 m³/h 
kan de 30 dB-eis in de verblijfsruimtes zonder enige 
problemen gehaald worden.

Flexibiliteit troef! Zo is er de keuze voor koppeling 
aan een cv-ketel of boilervat, maar ook een 
combinatie van beide of zelfs een all-electric 
oplossing is mogelijk.

Gestoeld op de principes van inregeling op 
constante druk, zorgt deze methode voor een 
besparing van 50% op de inregeltijd.
SAVE TIME, SAVE MONEY !

De investering wordt tot een minimum beperkt door 
de duurzame subsidies bij renovatieprojecten die 
het kostenplaatje uiterst aantrekkelijk maken.

ZONE 1 ZONE 2
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Bewandelt u ook het pad van 
gezond en energiezuinig wonen ?

RENOVATIE
30.000… Dat is het aantal woningen die nog 
zijn voorzien van verouderde ventilatieboxen 
met een energieslurpende en luidruchtige 
wisselstroommotor.

Omdat een gezond binnenklimaat echter 
geen privilege, maar een basisrecht is, 
kan de budgetvriendelijke DucoBox Silent 
worden ingezet in de steeds groeiende 
renovatiemarkt, en dit zonder 
afbraakwerken te moeten 
uitvoeren.

NIEUWBOUW

In een tijd waarin 
energieprijzen de pan 
uit rijzen, vormt de 
DucoBox Focus een 
belangrijk wapen voor 
nieuwbouwwoningen dat 
zijn pijlen richt op een 
lagere energierekening én optimaal 
binnenklimaat.

Toepasbaar binnen onder meer 
Duco’s elektronisch gestuurde 
ventilatiesystemen zet deze 
intelligente ventilatiebox door 
zijn functioneel, esthetisch 
en energiezuinig karakter de 
standaard voor natuurlijke ventilatie in 
nieuwbouwprojecten.
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Ontdek Duco’s
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de toekomst
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PASSIEF WONEN

In aanloop naar 2020 wordt 
energiezuinigheid een steeds belangrijker 
gegeven en zullen BEN‑woningen steeds vaker 
in ons straatbeeld verschijnen.

Om de aangescherpte energienormen het hoofd te 
bieden, kan de DucoBox Energy als Systeem D met 
warmterecuperatie soelaas bieden.

ACTIEF WONEN

Dankzij de DucoBox Eco, die het uithangbord is 
voor vraaggestuurde, natuurlijke ventilatie met 
warmterecuperatie uit de ventilatieretourlucht, 
wil Duco zijn steentje bijdragen aan de zeer 
energiezuinige, maar vooral gezonde, comfortabele
en duurzame woning van de toekomst.

2020
BEN

2030
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  DucoBox Energy
Het STILSTE Systeem  D van Europa!

Met de DucoBox Energy wordt Systeem D met 

warmterecuperatie naar een hoger niveau getild. 

Ideaal voor toepassing in de energieneutrale 

woning van de toekomst zorgt een automatische 

inregeling en geïntegreerde 2-zoneregeling 

met vraagsturing voor een uiterst stille, 

intelligente én energiezuinige werking. 

Hiermee biedt de DucoBox Energy een 

aanzienlijke tijd- en geldbesparing voor 

elke installateur.

Slimme vochtmeting
& druksensoren

Warmtewisselaar voor
maximaal rendement

Hoogwaardig dempend
materiaal

Gunstige positionering
van ventilatoren

Intelligente
voorverwarmer 

Gepatenteerde
2-zoneregeling

2 standaard
luchtfilters

NIEUW

freduc

tot 0,45
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 DucoBox Eco
De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!

Slimme, natuurlijke ventilatie gecombineerd met 

warmterecuperatie via ventilatieretourlucht en 

frisse buitenlucht voor woningen die het milieu, 

de gebruiker én de luchtkwaliteit op de voorgrond 

plaatsen: dat is waar de DucoBox Eco voor staat. 

Door vraagsturing via een gepatenteerde 

2-zonesturing in deze unit te integreren, is 

een maximale energiezuinigheid (A+) en 

minimaal geluidsvermogen meer dan ooit 

een haalbare kaart.

Compacte afmetingen
66 x 72 x 59 cm

High performance
afvoerventilator

Slimme communicatie
(Modbus, LAN, Open therm)

Gepatenteerde
2-zoneregeling

Geavanceerde
warmtepomp

Eenvoudige
installatie

Gepatenteerd systeem van
slimme regelkleppen

NIEUW

thermisch 
vermogen
2,5 kW
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Duco.tv
 → Stapsgewijze installatie- 

en onderhoudsinstructies
 → Innovatieve producten 

en concepten
 → Inspirerende 

projectrealisaties

We inspire at www.duco.eu

SERVICE PLEASE !

Catalogus
 → Nieuwe systemen en 

bijhorende configuraties
 → Vernieuwde EPB‑rekenwaarden
 → Online of gedrukt (op aanvraag)

Download de Duco catalogus 
op www.duco-installateur.be

NIEUW

Optimale demping dankzij de 
uitneembare akoestische ringen

Functionele bevestiging met magneten 
maakt ontregelen onmogelijk

Magneetstrips garanderen een 
eenvoudige montage & inregeling

 DucoVent Design
Esthetische toe‑ en afvoerventielen NIEUW:

Voor zowel
toe- als afvoer


