nl

DUCO at WORK / SCHOOL / CARE
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Het belang van natuurlijke ventilatie- en
zonweringsystemen voor een gezond &
comfortabel binnenklimaat
Meer dan 90% van onze tijd brengen we

Af en toe een raam openzetten is

binnen door: thuis, op het werk, op school…

onvoldoende. Enkel continu gecontroleerd

Het is dus onnodig om te benadrukken

ventileren, biedt een oplossing. Bovendien

hoe groot het belang is van een gezond en

wordt er tegenwoordig steeds luchtdichter

comfortabel binnenklimaat.

gebouwd, waardoor een goed werkend
ventilatiesysteem alleen maar aan belang

Onvoldoende of slecht verluchte gebouwen

wint. Niet enkel ventilatie trouwens, maar

kunnen heel wat negatieve gevolgen

ook zonwering. Een goed luchtdicht gebouw

met zich meebrengen: oog, neus- of

zonder zonwering leidt tot oververhitting want

keelirritaties, hoesten, kortademigheid,

de warmte kan het gebouw niet meer uit. Een

druk op de borst, hoofdpijn, vermoeidheid,

doordachte totaaloplossing zorgt er voor dat

misselijkheid…

het binnenklimaat beheersbaar blijft.

Duco ontwikkelde uit haar ervaring enkele totaalconcepten – DUCO at WORK, DUCO at SCHOOL &
DUCO at CARE –, die steeds steunen op enkele belangrijke pijlers:

1

2

3

Basisventilatie

Ventilatieve koeling

Buitenzonwering

staat garant voor de

zorgt op een natuurlijke

houdt de zonnehitte tegen,

toevoer van gezonde verse

manier voor afkoeling van

maar behoudt wel het

lucht, rechtstreeks via de

een gebouw door gebruik

uitzicht naar buiten en

gevel

te maken van grote

gaat zo de opwarming van

debieten (= intensieve

het gebouw tegen

ventilatie)

Deze drie pijlers vormen de basis voor elk concept, die op de volgende pagina’s verder toegelicht worden.
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Systeem C of D?
C is de keuze van het gezond verstand!
Het uitgangspunt van Duco is om de gezondheid en het comfort van
de gebruiker steeds centraal te plaatsen. Daarom ventileren alle
Duco systemen volgens de principes van systeem C: verse lucht
komt rechtstreeks via de gevel binnen, zonder gebruik te
maken van complexe toevoerkanalen (systeem D).

De meest logische keuze, want de kortste (toevoer)
weg, is de gezondste! Bij ventileren volgens systeem
D bestaat bovendien het gevaar dat vervuilde filters en
toevoerkanalen de binnenlucht verder vervuilen.

De keuze voor een gezond én energiezuinig ventilatiesysteem
is dus een weloverwogen beslissing.

Wist u dat...
een slecht binnenklimaat oog-, neus- en keelirritaties,
hoesten, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn,
vermoeidheid, misselijkheid… veroorzaakt?

Systeem D

> Toevoer rechtstreeks via de gevel

> Warmteterugwinning

> GEZONDHEID op de eerste plaats

> Energiezuinigheid in koude maanden

> Geen complexe kanalen

> Geen energiewinst tijdens warme maanden

> Weinig onderhoud

> Toevoer via kanalensysteem

> Vraagsturing: ventilatie waar en wanneer nodig

> Kanalen moeten weggewerkt worden

> Vraagsturing beperkt energieverliezen

> Bacteriën in de kanalen kunnen de lucht vervuilen

> CO2-, vocht- en/of temperatuurmetingen controleren de 		

> Intensief onderhoud is duur en tijdsrovend:

kwaliteit van binnenklimaat en sturen ventilatie aan
> Gemakkelijk toepasbaar in RENOVATIE

NATUURLIJKE VENTILATIE

Systeem C

reinigen en ontsmetten kanalen, vervangen filters
> Vervuilde kanalen kunnen op termijn ziektes veroorzaken
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DUCO at WORK

Hét antwoord voor
gezonde en energiezuinige
kantoren
Een derde van de kantoorgebouwen in de Europese unie heeft een ondermaats binnenklimaat.
Onvoldoende geventileerde kantoorgebouwen of kantoren voorzien van complexe toevoerkanalen
kunnen een hele reeks negatieve gevolgen met zich meebrengen: hoofdpijn, slaperigheid,
verminderde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim, ‘sick building syndrome’…

Daarom ontwikkelde Duco een goed doordachte oplossing op het vlak van natuurlijke ventilatie- en
zonweringsystemen. DUCO at WORK staat niet enkel synoniem voor een comfortabel binnen
klimaat, maar verhoogt ook de productiviteit.
Bij Duco staat gezondheid op de eerste plaats en dit op een energiezuinige manier.
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DUCO at WORK

> Basisventilatie
> Doorvoerventilatie
> Luchtafvoer
> Ventilatieve koeling
> Buitenzonwering
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DUCO at SCHOOL

Natuurlijk
ventileren =
beter studeren !
Muffe geurtjes in het klaslokaal, beslagen ramen, half-slaperige of
ongeconcentreerde leerlingen… Het zijn allemaal tekenen aan de wand dat
het binnenklimaat in een schoolgebouw niet voldoet. Ongeveer 80% van de scholen
heeft een slecht binnenklimaat en dat heeft negatieve gevolgen voor zowel leerlingen als
leerkrachten.

DUCO at SCHOOL zorgt dankzij een uitgekiende strategie van ventilatie- en zonweringsystemen voor
een gezond binnenklimaat, die een aangename leeromgeving met zich meebrengt. Een klaslokaal,
voorzien van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen draagt bij tot een hogere concentratie en
verhoogt de prestaties aanzienlijk.
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DUCO at SCHOOL

> Basisventilatie
> Doorvoerventilatie
> Luchtafvoer
> Ventilatieve koeling
> Buitenzonwering
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DUCO at CARE

De beste zorg
voor een gezond
binnenklimaat
Het binnenklimaat in ziekenhuizen of zorginstellingen laat nog al te vaak te
wensen over. Te warm of te koud, onvoldoende verse en frisse lucht… Allemaal
factoren die hun weerslag kennen op de patiënten of bewoners. Nochtans is een prettig
werk- en leefklimaat van wezenlijk belang voor de gezondheid.

DUCO at CARE biedt dankzij haar gamma natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen een
pasklaar antwoord voor een aangenaam, comfortabel & bovenal gezond binnenklimaat én dat op
een energiezuinige manier.
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DUCO at CARE

> Basisventilatie
> Doorvoerventilatie
> Luchtafvoer
> Ventilatieve koeling
> Buitenzonwering
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REFERENTIE

Algemene richtlijnen voor een
optimaal binnenklimaat op een
natuurlijke & energiezuinige manier
Duco’s concepten op maat steunen op drie cruciale pijlers, die bij elk concept in acht genomen
kunnen worden als garantie voor een gezond & comfortabel binnenklimaat en dat op een
natuurlijke, energiezuinige manier.
Voor elk van deze pijlers geeft Duco graag enkele algemene richtlijnen mee die een gezond en
comfortabel binnenklimaat garanderen. Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen het
dimensioneren van ventilatievoorzieningen voor basisventilatie (= lage debieten buitenlucht
op basis van vraagsturing) en ventilatieve koeling (= hoge debieten buitenlucht, wanneer het
gebruikerspatroon dit toelaat, voor de afkoeling van het gebouw).
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Basisventilatie
Natuurlijke TOEVOER van verse lucht met elektronisch gestuurde of manueel
te bedienen, zelfregelende ventilatieroosters, in combinatie met natuurlijke
luchtDOORVOER en mechanische AFVOER.

TOEVOER
Richtlijnen:
A

Verdeel de ventilatie

B

Plaats de toevoerroosters zo hoog mogelijk tegen het

roosters en sensoren en de

plafond zodat de binnenkomende lucht optimaal kan profiteren

bijhorende ventilatiedebieten

van het zogenaamde coanda-effect. De verse lucht blijft zo als

over de te ventileren ruimtes,

het ware aan het plafond ‘kleven’, waardoor ze verder in de

zodat een goede verspreiding

ruimte kan worden gevoerd en zich optimaal kan vermengen

van de verse lucht verzekerd is.

met de reeds aanwezige, opgewarmde binnenlucht.

VALS PLAFOND

KOUDE LUCHT
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WARME LUCHT

coanda-effect >

C

Denk aan integratie met bestaande

bouwkundige elementen zoals een akoestisch of
klimaatplafond, ventilatiekoven…

DucoMax 'ZR'

FireMax 'ZR'

zone kabeldoorvoer(bij tronic uitvoering)

DucoGrille Close 105

Basisventilatie
PLAFONDROOSTER
Ventilatieve koeling

PLAFOND

DucoGrille NightVent

DucoGrille Solid

Ventilatieve koeling

Basisventilatie

DucoWall Solid

Opteer voor elektronisch gestuurde

toevoerroosters op basis van CO2-meting (in het
DucoTronic System Wired, zie p. 20-21). Op die
manier wordt er enkel geventileerd waar en wanneer
nodig én in de juiste hoeveelheid. Een optimale
afstemming van toe- en afvoer is op die manier
gegarandeerd en bovendien wordt deze efficiënte
sturing ook door de wetgeving gewaardeerd:

VENTILATIEVOORZIENING
(OP BASIS VAN CO2-METING)
Nederland
(freg volgens
NEN 8088)

België
(freduc,vent,zone z
volgens EPB)

0,61

0,75

ALGEMENE RICHTLIJNEN

D
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DOORVOER
De aangevoerde lucht moet binnen het gebouw kunnen circuleren om zo correct afgevoerd te
worden. Een gecontroleerde luchtdoorvoer levert een grote bijdrage aan de optimale werking van
een ventilatiesysteem.

> DoorVent
Voor een basisdoorvoer kan er een
beroep gedaan worden op de DoorVent,
een akoestisch deurrooster. Dit rooster
integreert zich erg discreet en maakt een
spleet onder de binnendeur overbodig.

> DucoWall
Er zijn ook heel wat mogelijkheden met
de DucoGrille-roosters of DucoWall
lamellenwandsystemen, die voor een
intensievere doorstroming van de
lucht zorgen. Voor meer informatie
kunt u terecht in de folders ‘Muur- en
raamroosters’ of ‘Lamellenwandsystemen’.

AKOESTISCH DEEL

> DucoGrille

Doorvoerventilatie

BRANDWEREND
ROOSTER

DucoGrille
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AFVOER
Duco adviseert om de afvoer volgens één van deze drie principes te laten verlopen:

A

Centrale mechanische afvoer via een

dakventilator met PWM-ingang voor de
aansturing. Duco voorziet hierbij enkel de
aansturing van de afvoer.

Afvoerventilatie

B

DucoGrille Close 105

Centrale natuurlijke afvoer via een

dakkap met een geïntegreerd DucoGrille
Close 105 als regelbare afvoerunit. Deze
vorm van afvoeren geniet de voorkeur bij
het toepassen van ventilatieve koeling en
wordt volledig door Duco zelf aangestuurd.

DucoWall Solid

Afvoerventilatie

C

Decentrale mechanische afvoer met

gestuurde kleppen zorgt voor luchtafvoer

ALGEMENE RICHTLIJNEN

in elke ruimte. Iedere ruimte wordt dus
voorzien van een VAV-klep die zorgt voor
de regeling per zone. Duco levert deze
gestuurde kleppen niet zelf aan, maar
zorgt wel voor een correcte regeling door
middel van een 0-10V (PWM) signaal vanuit
de actuatorprint of 2/3-punts sturing.

STURING
VIA ACTUATOR

17

2

Ventilatieve koeling
Afkoeling van het gebouw door gebruik te maken van grote debieten buitenlucht door middel van
gestuurde muur- en/of raamroosters of lamellenwandsystemen (= intensieve ventilatie).

Richtlijnen:
A

Pas ventilatieve koeling steeds toe in

B

Hou bij het ontwerp van het gebouw

combinatie met goede buitenzonwering

rekening met de aanwezigheid van

(doekzonwering of architecturale

voldoende materialen met een grote

zonwering) om potentiële zonnehitte buiten

warmtecapaciteit en een geringe

te houden.

warmtedoorgang. Met andere woorden:
zorg voor genoeg thermische massa

Op aanvraag kan Duco een

in het gebouw (denk aan bijvoorbeeld

beschaduwingsstudie uitvoeren waarbij

cellenbeton) om de koelte in op te slaan.

verschillende parameters (grootte & ligging
van het gebouw, oriëntering van de ramen,

C

Neem het juiste drukverschil voor het

stand van de zon…) steeds meegenomen

dimensioneren van de toevoerroosters.

worden.

Algemeen kan er gesteld worden dat de
roosters op 2 Pa gedimensioneerd mogen
worden wanneer er niet rechtstreeks in
de ruimte (verblijfsruimte voor menselijke
bezetting) afgevoerd wordt. Is dat wel het
geval, dan mag er gedimensioneerd worden
bij een drukverschil van 10 Pa.

Duco heeft, in samenwerking met de Universiteit van Gent en een onafhankelijk ingenieurs- en
adviesbureau, een interne calculatietool ontwikkeld waarbij enkele vuistregels werden opgesteld
voor het dimensioneren van de debieten. Met deze tool kan de interne studiedienst dan ook een
gericht advies formuleren voor elk project.

Dimensionering van de luchtopeningen
Algemene regel:
Toe- en afvoeropeningen zijn gedimensioneerd
voor een drukverschil van 2 Pa
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Doorstroomopening in ruimte met
mechanische ventilatie

Uitzondering voor toevoeropening
in een ruimte met mechanische afvoer

Zelfde principe voor
mechanische toevoerventilatie

Zelfde principe voor afvoeropening
bij mechanische afvoer

Buitenzonwering
Een ideaal evenwicht tussen zon en schaduw (genoeg lichtinval, zonder de zonnehitte een kans te geven het
gebouw op te warmen) met doekzonwering of architecturale zonwering.

Richtlijnen:
A

Zorg er voor dat de buitenzonwering

individueel regelbaar en bedienbaar is.

D

Verticaal geplaatste zonweringsystemen

bieden een maximum aan privacy en handhaven
daarbij het zicht naar buiten toe. Met verticaal

B

Bij toepassing van buitenzonwering is het

van belang om een optimaal evenwicht te vinden

geplaatste zonweringsystemen kan de ruimte
verduisterd worden.

tussen voldoende daglicht binnen laten, het
zicht naar buiten bewaren en een efficiënte
afscherming van de zonnestralen.
BUITENAANZICHT

C

Horizontaal geplaatste zonweringsystemen

houden de hitte buiten in de warmere periodes
van het jaar (mei-september) en laten de warmte
van de laagstaande zon toe in de koudere
maanden (oktober-april). Dit zorgt voor een
optimale energiewinst.

> DucoSun

Buitenzonwering

DucoTwin 120 CAP
Basiventilatie

DucoGrille NightVent
Ventilatieve koeling

BINNENAANZICHT

ALGEMENE RICHTLIJNEN

3
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Bekabelde Vraaggestuurde
Natuurlijke Ventilatie (VNV)
voor totaalconcepten met een
verzekerde meerwaarde!

Duco adviseert om in de totaalconcepten

De mogelijkheden worden op die manier

gebruik te maken van haar bekabele

oneindig. Logische concepten vormen

Vraaggestuurde Natuurlijke

een grensoverschrijdende brug met

Ventilatiesystemen (VNV). Het kabelnetwerk

natuurlijke ventilatie: warmtepompen,

garandeert niet enkel de overbrugging

warmtepompboilers, (vloer)verwarming,

van een grotere afstand (tot 300 meter),

nachtkoeling of tijdsturing.

maar ook een gedegen communicatie en
signaaloverdracht.

Elk systeem functioneert volledig op
zichzelf, maar kan dankzij de bekabeling
ook perfect een brug maken met een
externe sturingsunit, zoals bijvoorbeeld
een gebouwbeheersysteem, PLC of een
centrale computer...

Op die manier behoudt het Duco-systeem
de eigenheid van een op zich staand
Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem
(VNV), maar stelt het zich ook open voor
externe factoren om totaalconcepten met
een verzekerde meerwaarde te ontwikkelen.

Door de koppeling aan een externe sturing,
zijn de resultaten van het ventilatiesysteem
snel en eenvoudig uit te lezen of aan te
passen. Elk elektronisch gestuurd rooster
kan afzonderlijk bediend worden, net zoals
de sturing van de mechanische afvoer.
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De componenten van het systeem staan

afvoerbox of roosteropeningen. Deze laatste twee

met elkaar in verbinding via een specifiek

parameters kunnen gestuurd worden.

communicatieprotocol:
Binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke
•

•

De Duco-componenten communiceren

Ventilatiesystemen (VNV) is er de keuze tussen het

onderling volgens het DucoBus protocol.

DucoTronic System Wired of het Duco Comfort

De IQ-unit (Indoor Quality) kan in verbinding

System Wired.

staan met een externe sturingsunit (Gebouw
Beheer Systeem, PLC,...) volgens het ModBus

Het DucoTronic System Wired werkt met

protocol (over RS 485).

elektronisch aangestuurde ventilatieroosters op
basis vanCO2-meting en geniet de voorkeur omdat

Een externe sturingsunit wordt gebruikt om

toe- en afvoer zo steeds op elkaar afgestemd zijn.

alle ventilatieparameters uit te lezen, zoals
CO2-waarde, vochtgehalte, temperatuur, stand

Schematische voorbeeldvoorstelling van het DucoTronic System Wired binnen een zorginstelling:

DucoTronic System Wired
Tot 99
DucoBus

DEMO

componenten
per ‘BUS’

ModBus
2p/3p sturing

Gebouwbeheerssysteem

IQ-unit

Zorginstelling
KAMER A

Ventilatierooster mét voorverwarming

CO2 Sensor

Vochtsensor

Woonkamer

Badkamer

Actuatorprint

VAV klep

Actuatorprint

NightVent

Actuatorprint

VAV klep

ClimaTop

HALL

Intensieve ventilatie
Muurroosters
DucoGrille

KAMER B

Elektronisch gestuurde ventilatieroosters

Lamellenwandsystemen
DucoWall

CO2 Sensor

Vochtsensor

Woonkamer

Badkamer

Twin CAP

BEKABELDE VNV

TronicTwin 120 CAP

Voor wie geen elektronisch gestuurde ventilatieroosters wenst, is het ook mogelijk om te werken met manueel te
bedienen, zelfregelende ventilatieroosters binnen het Duco Comfort System Wired.
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Zelfregelende
ventilatieroosters
Voor de toevoer van verse lucht kan er

> Raamventilatie

gekozen worden tussen zelfregelende
(ZR) ventilatieroosters of elektronisch
gestuurde ventilatieroosters. Het Duco
Comfort System Wired maakt gebruik
van zelfregelende ventilatieroosters.
Deze ventilatieroosters worden met de
hand bediend en hebben geen elektrische
sturing nodig.

> Geluiddempende ventilatie
Zelfregelende ventilatieroosters
Binnen dit gamma bestaat er voor elke
situatie een specifiek rooster: top-, glas-,
kalf- of compacte kalfplaatsing. Ook
roosters met extra akoestische demping,
brandwerende roosters, roosters voor
hoogbouw, dakdoorvoerroosters of roosters
met geïntegreerde zonwering behoren tot
de mogelijkheden.

> Brandwerende ventilatie

Voor meer informatie kunt u in
onze specifieke productfolders terecht:
'Raamventilatie', 'Geluiddempende ventilatie' en
'Ventilatie én zonwering' of surf naar www.duco.eu

nl

nl
RAAMVENTILATIE

nl
GELUIDDEMPENDE VENTILATIE

VENTILATIE ÉN ZONWERING
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Elektronisch gestuurde
ventilatieroosters
Het DucoTronic System Wired maakt voor de

De gebruiker hoeft niets te doen. Maar als hij dat

natuurlijke luchttoevoer gebruik van elektronisch

wil, kan hij de waarden en tijden aan zijn wensen

gestuurde ventilatieroosters.

aanpassen.

Elk elektronisch gestuurd ventilatierooster heeft
een sturingsunit. Deze unit ‘vertaalt’ de signalen

Bij glasgeplaatste elektronisch gestuurde

van de CO2-sensor, waarna het rooster zich opent

ventilatieroosters dient conform de

of sluit.

installatiehandleiding een boring te worden
voorzien in het kozijn. Dit is nodig voor de voeding

De sturingsunit biedt ook de mogelijkheid het

van de sturingsunits.

rooster handmatig te openen of te sluiten. Het
rooster kan ook via de CO2-sensor open/dicht

De elektronica wordt afzonderlijk geleverd. Het

gestuurd worden.

piekvermogen van de roosters bedraagt 5,0 W,
het vermogen in standbymodus ‹ 0,5 W.

Na bepaalde tijd (standaard ingesteld op 8u bij
luchttoevoer) schakelt het systeem automatisch

Ontdek verder Duco’s elektronisch gestuurde

terug in de meest ideale stand. De waarden en

ventilatieroosters op de volgende pagina.

tijden die bij de installatie worden ingesteld,
zorgen voor een optimale werking van het

Voor meer informatie (technische eigenschappen,

systeem.

bekabelingsschema’s ,...) kunt u surfen naar

VENTILATIEROOSTERS

www.duco.eu.

→ Onzichtbare sturingsunit
(altijd rechts van binnenuit gezien)
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Overzicht
elektronisch gestuurde ventilatieroosters

TronicTop 50

‘Onzichtbare’ plaatsing
Het grote voordeel van de TronicTop 50 is dat dit elektronisch gestuurd
ventilatierooster eenvoudig achter het buitenblad geplaatst kan worden,
zodat het van buitenaf ‘onzichtbaar’ is. Discrete plaatsing op elk type kozijn
(tot een diepte van 120 mm) met een optioneel vlak aluminium buitenprofiel
is ook een mogelijkheid.

TronicTop 60 (AK+)
Discreet design

Dankzij de snelle en eenvoudige montage OP het raamprofiel, kan de
TronicTop 60 uiterst discreet geplaatst worden. De onzichtbare ponsing
van binnenuit gezien, samen met de variabele diepte (68-188 mm) en een
optionele akoestische uitvoering vormen de andere belangrijke troeven.

TronicTwin 120 (AK)

Innovatief dankzij 3-in-1 functie
Natuurlijke ventilatie met standaard geluiddemping, gecombineerd met
buitenzonwering én elektronische sturing op basis van CO2 in één systeem:
dat zijn de drie troeven van de TronicTwin 120 (AK). De optionele ‘AK’uitvoering, met extra geluiddempend materiaal, geeft geluidsoverlast geen
kans.

ClimaTop (AK+)

Slimme ventilatie, ultiem comfort
Dit zelfregelend, elektronisch gestuurd ventilatierooster kan de verse
buitenlucht voorverwarmen via een interne warmtestrip. Dankzij de CO2sturing wordt er enkel geventileerd als het binnenklimaat ongezond dreigt te
worden. Bovendien wordt de voorverwarming enkel ingeschakeld wanneer
de buitentemperatuur onder de 12°C zakt. Meer info op: www.duco.eu
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TronicGlasMax

Vier verschillende luchtdoorlaten
De TronicGlasMax, voor zowel glasplaatsing als plaatsing op tussenregel, toont zich uiterst
flexibel met vier verschillende luchtspleten (10–15–20-25 mm). Dit susrooster, voorzien
van duurzaam dempingsmateriaal, is geschikt voor elk project waar sprake is van lichte
geluidsbelasting.

TronicMiniMax

Compacte kalfplaatsing
Dit ventilatierooster werd speciaal ontwikkeld voor ‘onzichtbare’ compacte kalfplaatsing.
Bovendien kan de TronicMiniMax optioneel voorzien worden van een verlengde buitenkap

ELEKTRONISCH GESTUURDE VENTILATIEROOSTERS

en wordt het zo de perfecte oplossing voor toepassing in een vliesgevel.

Tronic(Sky)Max

Uitstekende akoestische demping
De TronicMax is dé oplossing voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting
dankzij de uitstekende akoestische dempingswaarden. De TronicSkyMax werd specifiek
ontwikkeld voor hoogbouw en kan toegepast worden tot op 70 meter hoogte.
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REFERENTIE

Sturing
Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) ventileren automatisch op
basis van CO2-, temperatuur- en/of vochtmeting. De sensoren sturen de ventilatie aan
en bepalen de hoeveelheid lucht die aan- of afgevoerd moet worden. De gebruiker blijft
uiteraard altijd de baas en kan manueel of via de gekoppelde externe sturing tussenkomen.
Na verloop van tijd schakelt het systeem automatisch terug in de meest optimale stand.

Luchtkwaliteit

Luchtvochtigheid

Een CO2-sensor is de ideale indicator

In de ‘natte’ ruimtes van het gebouw,

voor een goede luchtkwaliteit. In elk

zoals de keuken of doucheruimte, wordt

lokaal of kantoor(ruimte) kan een sensor

een vochtsensor geplaatst. Die meet de

geplaatst worden, die constant de kwaliteit

luchtvochtigheid of de relatieve hoeveelheid

van het binnenklimaat meet. Van zodra

waterdamp in de lucht.

bijvoorbeeld veel mensen in één en
dezelfde ruimte aanwezig zijn, zal het

100 %

CO2-gehalte gevoelig stijgen. Deze waarden

70 %

> 70 % = de binnenlucht is te vochtig

50 %

30-70 % = de binnenlucht is prima

worden steeds in ppm uitgedrukt en
kunnen via ModBus afgelezen worden in
het Gebouw Beheer Systeem. Tot en met

30 %

< 30 % = de binnenlucht is te droog

1200 ppm is de kwaliteit van de binnenlucht
aanvaardbaar, hoger is ongezond. Vanaf
het moment dat de CO2-sensor een sterke
stijging waarneemt, wordt er ingegrepen.
De toevoer van verse lucht en de afvoer
van vervuilde lucht wordt, afhankelijk van
de gemeten CO2-waarden, in de meest

De relatieve luchtvochtigheid kan afgelezen
worden via ModBus in het Gebouw Beheer
Systeem. De afvoer wordt, afhankelijk van
de gemeten vochtigheidsgraad, in een
optimale stand gestuurd.

optimale stand gestuurd.

1600 ppm

> 1200 ppm = de kwaliteit
van de binnenlucht is ongezond

1200 ppm
1000 ppm
500 ppm

1000-1200 ppm = de kwaliteit
van de binnenlucht is aanvaardbaar
< 1000 ppm = de kwaliteit
van de binnenlucht is gezond

Bij het Duco Comfort System Wired bepaalt
de CO2-sensor de afvoer.
→ Bedieningsschakelaar met CO2- of vochtsensor
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Actuatorprint

IQ-unit

De actuatorprint kan verschillende

De IQ (Indoor Quality) unit vormt de schakel

componenten aan het Duco-netwerk (DucoBus

tussen alle Duco-componenten en de externe

protocol) toevoegen en aansturen volgens

sturingsunit. Deze intelligente unit ontvangt de

de meetgegevens (bv. CO2- of relatieve

signalen van de verschillende sensoren en van

vochtigheidswaardes) binnen dit netwerk. Zo

de sturingsunits van de eventueel elektronisch

kan een externe VAV-klep aangestuurd worden

gestuurde roosters. Deze signalen worden

op basis van CO2, net zoals een extern toe- of

omgezet om de afzuigunit aan te sturen.

afvoerluik voor ventilatieve koeling. Deze print
kan ofwel geïntegreerd worden in één van Duco’s

Daarnaast communiceert de IQ-unit via het

componenten zoals de DucoGrille Close 105 of de

universele ModBus-protocol (over RS485) met

DucoGrille NightVent, maar kan evengoed in een

een externe sturingsunit. Op deze manier kan de

afzonderlijke behuizing aangeleverd worden.

IQ-unit alle info weergeven van de componenten
binnen het Duco-netwerk of kan de externe unit
het netwerk besturen.

Alle ventilatieparameters zoals CO2,
vocht, temperatuur, stand afvoerbox of
roosteropeningen kunnen uitgelezen worden.
Bovendien kunnen deze laatste twee parameters

→ Actuatorprint

STURING

ook extern gewijzigd worden.

→ IQ-unit

29

Ventilatieve
koeling

> Muur- en Raamroosters

Intensieve ventilatie
Duco heeft een ruim assortiment
aan muur- en raamroosters en
lamellenwandsystemen, die intensieve
ventilatie perfect mogelijk maken. Een
kleppenregister met actuatorsturing
(DucoGrille Close 105) integreert zich

> Intensieve ventilatie

bovendien perfect in de Vraaggestuurde
Natuurlijke Ventilatiesystemen van Duco
en kan ingezet worden als toevoer- of
afvoerrooster. Naast de standaard roosters
zijn er ook inbraakwerende of akoestische
mogelijkheden.

Door deze roosters te sturen en open te
zetten wanneer het gebruikerspatroon dit
toelaat, koelt het gebouw binnen flink af. De
buitentemperatuur ligt meestal een stuk
lager dan de binnentemperatuur en dus
zorgt de koele buitenlucht voor intensieve
ventilatie. De ruimtetemperatuur zal dus
dalen en de koelte wordt opgeslagen in
de thermische massa van het gebouw,
zoals naakte betonelementen. Dat zorgt er
voor dat de warmte overdag voor een stuk
geabsorbeerd wordt en het gebouw minder
snel zal opwarmen. Intensieve (nacht)
ventilatie, in combinatie met structurele
zonwering, maakt een energieverslindende
airco overbodig.

Voor meer info, zie onze brochures:
'Muur- en raamroosters' en
'Lamellenwandsystemen'
of surf naar www.duco.eu
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> Lamellenwandsystemen
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VENTILATIEVE KOELING

Buitenzonwering
Te veel glas vormt in veel gebouwen de (hoofd)

Architecturale zonwering

oorzaak voor de problemen met oververhitting.

De architecturale zonwering van Duco

Grote glaspartijen maken tegenwoordig wel deel

heeft een dubbele functie: esthetisch

uit van het ontwerp en zorgen ook voor een licht

en functioneel. De lamellen laten de

en luchtig gevoel. Zonwerend glas laat twee

gevel tot leven komen en geven het

tot drie maal meer zonnewarmte door dan een

gebouw een architecturaal design.

goede (buiten)zonwering. Het is dus zaak om

Bovendien zorgt de architecturale

er goed mee om te gaan. De zonnehitte moet

zonwering er voor dat het gebouw

buiten gehouden worden wanneer het moet,

minder snel opwarmt en de koellast

maar tevens moet er ook gezorgd worden voor

bijgevolg heel wat lager ligt (tot 30%).

een aangenaam binnenklimaat.

“ Duco beschikt over een
uitgebreid gamma aan
buitenzonwering ”
Zonwering én Ventilatie

Het DucoSun-gamma biedt tal van
mogelijkheden: vaste of verstelbare
lamellen, discrete of opvallende
vormgeving, horizontale of verticale
lijnen… Voor elk project een alternatief
op maat.

Het DucoTwin-gamma combineert ventilatie
én zonwering in één en hetzelfde product.

Het DucoSlide-gamma bestaat uit

Het samenspel van natuurlijke ventilatie en

aluminium frames, waarin houten of

buitenzonwering in één en hetzelfde product

aluminium lamellen verwerkt zitten.

garandeert een optimaal gezond en aangenaam

De architecturale zonwering zit in

binnenklimaat. De natuurlijke ventilatie zorgt

schuifpanelen, zodat ze door middel

voor verse lucht binnen. De buitenzonwering

van een rail volledig voor de ramen

zorgt er niet enkel voor dat de warmte binnen

kunnen geschoven worden en voor

het gebouw afneemt, maar ook voor een

een optimale balans tussen zonwering

drastische vermindering van de koellast.

en daglichttoetreding zorgen.

→ DucoTwin 120 ‘ZR’ (AK)
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→ DucoSlide Wood

Voor meer info, zie onze brochure:

Voor meer info, zie onze brochure:

'Ventilatie én zonwering'

'Architecturale zonwering'

of surf naar www.duco.eu

of surf naar www.duco.eu
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BUITENZONWERING
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Voorbeeldconcept

CO2-sensor

DucoMax

DUCO at WORK
IQ-unit

DucoSlide

DucoSun

DucoWall

Duco Comfort System

DucoGrille

+ ventilatieve koeling via mechanisch systeem
Basisventilatie

Natuurlijke toevoer via DucoMax 'ZR'

Ventilatieve koeling

DucoGrille NightVent

Doorvoer basisventilatie

DucoWall Classic W20Z (AK)
(max debiet = ventilatieve koeling)

Doorvoer ventilatieve koeling
Afvoer basisventilatie
Afvoer ventilatieve koeling
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Centrale mechanische unit met dakventilator

Zonwering

DucoSlide Wood, DucoSun Ellips

Sturingscomponenten

IQ-unit, CO2-sensor, Actuatorprint, ...

DucoMax

Voorbeeldconcept
CO2-sensor

DUCO at SCHOOL

VOORBEELDCONCEPT DUCO at WORK / DUCO at SCHOOL

IQ-unit

DucoGrille

DucoSun

DucoTronic System Wired

DucoWall

+ ventilatieve koeling via mechanisch systeem
Basisventilatie

Natuurlijke toevoer via TronicMax

Ventilatieve koeling

DucoGrille Close 105 (AK)

Doorvoer basisventilatie

DucoWall Classic W20Z (AK) (naar centrale gang)
(max debiet = ventilatieve koeling)

Doorvoer ventilatieve koeling
Afvoer basisventilatie
Afvoer ventilatieve koeling

Centrale mechanische unit met dakventilator

Zonwering

DucoSun 100C onderliggend

Sturingscomponenten

IQ-unit, CO2-sensor, Actuatorprint, ...
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CO2-sensor

Voorbeeldconcept

DoorVent

DUCO at CARE

DucoSun

IQ-unit

DucoSlide

ClimaTop

DucoGrille

DucoTronic System Wired
+ ventilatieve koeling via enkelzijdige ventilatie
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DucoTwin

Basisventilatie

Natuurlijke toevoer via ClimaTop

Ventilatieve koeling

DucoGrille NightVent

Doorvoer basisventilatie

DoorVent naar badkamer

Doorvoer ventilatieve koeling

Geen

Afvoer basisventilatie

VAV klep in badkamer en mechanische unit

Afvoer ventilatieve koeling

Geen

Zonwering

DucoTwin 120 CAP, DucoSun Ellips, DucoSlide Wood

Sturingscomponenten

IQ-unit, CO2-sensor, Actuatorprint, ...
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VOORBEELDCONCEPT DUCO at CARE

Case study:
Brede School De Schakel Ammerzoden
Adviesbureau toont meerwaarde
CO2-gestuurde ventilatie aan
Duco voorzag vijftien lokalen in
de Brede School De Schakel van
Ammerzoden van natuurlijke
ventilatie onder de vorm van
het vraaggestuurde DucoTronic
System Wired. De keuze voor
vraagsturing werd onder meer
mee ingegeven door de snelle
terugverdientijd.
Brede School De Schakel in Ammerzoden
werd tijdens de ingrijpende nieuwbouwen renovatiewerkzaam stevig onder

“ Vraaggestuurd

ventilatiesysteem
verdient zichzelf terug

handen genomen. Sinds begin 2013 biedt

”

het gebouw onder meer onderdak aan

De voorwaarde om voor de vraaggestuurde

een peuterspeelzaal, een kinderopvang,

variant te kiezen, was dat het systeem

een basisschool, een bibliotheek en een

zichzelf terug diende te verdienen door

buitenschoolse opvang…

te besparen op de ventilatie enerzijds
en gas voor verwarming anderzijds.

In de ontwerpfase van de basisschool

Nijeboer-Hage voerde in die optiek een

ging de nodige aandacht naar een

haalbaarheidsstudie uit om de meerwaarde

gezond en comfortabel binnenklimaat.

van vraaggestuurd ventileren op basis van

De keuze voor natuurlijke ventilatie was

CO2-meting aan te tonen.

voor de directie snel gemaakt. Technisch
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adviesbureau Nijeboer-Hage stond hen bij

Individuele regelbaarheid

om de mogelijkheid te onderzoeken om

Vraaggestuurde ventilatie met elektronisch

te opteren voor ofwel een basis natuurlijk

gestuurde roosters, betekent immers ook

ventilatiesysteem met standaard manueel

een extra investering, maar daar staat

te bedienen ZR-roosters (Duco Comfort

ook heel wat tegenover. Per ruimte kan de

System Wired), ofwel voor een volledig

juiste hoeveelheid verse lucht exact bepaald

vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesyteem

worden met behulp van een CO2-sensor .

met elektronisch gestuurde roosters

Op basis van deze meting en de ingestelde

(DucoTronic System Wired).

maximale CO2-concentratie kan het rooster

verder geopend of gesloten worden en wordt de
afvoer hierop afgestemd, zodat de afvoerventilator
niet meer elektriciteit verbruikt dan nodig. Kortom,
geen (onnodige) ventilatie in lege ruimtes en
juist meer ventilatie in ruimtes met een grotere
bezetting. Bovendien geven de CO2-sensoren de
gebruiker altijd zelf de vrijheid om de roosters te

JAARLIJKSE BESPARING
AARDGAS

(minder warmteverlies)

4.100 m³

JAARLIJKSE BESPARING
ELEKTRICITEIT

draaiuren afzuigventilatoren)

4.000 kWh (minder

JAARLIJKSE FINANCIËLE
BESPARING

2.750 euro

TERUGVERDIENTIJD

7 jaar

sluiten of net meer te openen.
Volgens Nijeboer-Hage leert de praktijk echter wel
Het uitgangspunt voor de vergelijkende studie

dat de werkelijke terugverdientijd vaak nog lager

tussen al dan niet volledig vraaggestuurd

ligt. De kloktijden voor ventilatie en verwarming

ventileren start van vijftien lokalen, die gedurende

worden immers vaak ruimer ingesteld en tijdens

40 werkweken per jaar tussen 8u en 18u

vakantieperioden worden de klokken vaak niet

geventileerd worden tijdens de werkdagen. Bij

uitgeschakeld. De werkelijke terugverdientijd

het energieverbruik werd er rekening gehouden

hangt dus ook af van de mate van beheer en de

met het elektraverbruik van de afzuigventilatoren

werkelijke bezetting van het gebouw.

enerzijds en het gasverbruik voor verwarming

Bovendien is er in de berekeningen geen

anderzijds.

rekening gehouden met de eventueel stijgende

verbruik dalen gevoelig

”

zal de meerinvestering voor CO2-gestuurd
ventileren zichzelf sneller terugverdienen.
Uiteindelijk gaven deze factoren, in combinatie

Op basis van de vergelijking tussen het

met de meerwaarde voor een gezond en

energieverbruik tussen een conventioneel

comfortabel binnenklimaat in de ruimte,

afzuigsysteem en de vraaggestuurde variant,

de doorslag om te kiezen voor een volledig

kwam het adviesbureau tot volgende conclusies:

vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem.

CASE STUDY

“ Gas- en elektra-

energieprijzen. Indien de prijzen verder stijgen,
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Garantie en
onderhoud

Wist u dat
aandoeningen van de
ademhalingsorganen
steeds vaker voorkomen?

Garantie

Onderhoud

Alle door Duco gebruikte materialen

Om een goede werking en een optimale

zijn van hoge kwaliteit. Mochten zich

energiewinst te kunnen garanderen,

bij normaal gebruik en onderhoud toch

adviseert Duco het systeem eens per

gebreken voordoen, biedt Duco:

drie jaar een servicebeurt te geven.
Dit onderhoud kan door een erkende

> 1 jaar garantie op de werking van het
systeem (fabricagefouten)
> 2 jaar garantie op alle
sturingscomponenten
> 10 jaar garantie op elk type

Duco service-installateur worden
verricht. Hiervoor kan vrijblijvend een
onderhoudscontract worden opgevraagd.
De sensoren zijn zelfijkend en dus
onderhoudsvrij.

ventilatierooster (excl. sturingsunit)
Van de gebruiker vergen de Duco

Installatie en aansluiting

systemen bijzonder weinig onderhoud.

De toevoer-, doorvoer-, afvoer- en

Geadviseerd wordt om het insectenwerend

sturingscomponenten kunnen bij de

binnenrooster en de binnenkant van de

gebruikelijke Duco leveranciers worden

ventilatieroosters slechts eenmaal per jaar

ingekocht.

schoon te maken.

De E-installateur zorgt voor de aansluiting
van de bekabeling conform de specifieke
bekabelingsprincipes.

De sturingscomponenten worden door
een erkende Duco service-installateur
geïnstalleerd en ingeregeld.
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We inspire at www.duco.eu

SERVICE
PLEASE

Om u te ondersteunen bij het maken van een
juiste keuze voor een ventilatiesysteem, stelt
Duco gratis online berekeningsprogramma’s

... Like us

ter beschikking. Deze zijn zeer toegankelijk
en precies. Het resultaat is direct zichtbaar.

Follow us ...

Onze tools zijn te raadplegen op www.duco.eu

> www.duco.eu
> Professionele doorsnede- en inbouwtekeningen.
> Bestekservice: STABU specificatietekst op maat.
> Montage- en plaatsingsinstructies op aanvraag.

> Attesten

GARANTIE & SERVICE

> Testrapporten en attesten zijn beschikbaar op aanvraag

> Handleidingen
> Installatiehandleiding
> Gebruikershandleiding
> Bekabelingsschema’s
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