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Instructieblad

Controle productreferenties en debieten
voor ventilatieverslaggeving
L8000010 26.10.2022

Controle debieten DucoBox Silent (Connect) / DucoBox Focus:

1
Open het deksel van de DucoBox.
Achter het deksel bevindt zich de CE-sticker ter controle van de 
product-referenties.

Sticker aan binnenzijde DucoBox
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In geval van DucoBox Focus: achter het deksel bevinden zich de regelkleppen. 
Deze kunnen herkend worden door volgende iconen:

Referentie: 0000-4163 0000-4164 0000-4208 0000-4162 0000-4644 0000-4165
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Debiet*: 75m3/h 30m3/h 25m3/h 50m3/h 50m3/h 25m3/h

Sensor: CO2 CO2 CO2 Vocht Vocht + CO2 -

Toepassing: Keuken Slaapkamer WC

Badkamer
Wasruimte

Andere natte 
ruimte

Badkamer + WC Diverse 
toepassing

* Het debiet kan via de display op de DucoBox aangepast worden.
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Start de controle van de debieten door kort te drukken op de ‘high’ toets op de 
stuurkaart. De LED-indicatie naast de ‘high’ toets brandt nu groen. De hoogstand 
wordt hierdoor voor 30 minuten geactiveerd. De stuurkaart is elektrisch beveiligd 
en is dus toegankelijk voor deze functie.

4 Sluit het deksel van de DucoBox goed af en wacht een 10-tal seconden.

5 De debieten kunnen gecontroleerd worden. Als binnen de controleperiode na 30 
minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering vanaf punt 3.

6 Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden; 
dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch.
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Controle debieten DucoBox Energy / DucoBox Eco:

1
De CE-sticker ter controle van de productreferenties bevindt zich boven op het 
toestel.

2 Voor de controle van de debieten kan de hoogstand geactiveerd worden door via 
het display te scrollen (met pijltoetsen) naar de modus ‘geavanceerd’.

3 De code om de geavanceerde modus te activeren is ‘9876’.

4 Kies onder de geavanceerde modus de instelling ‘Inregeling’ en hierna ‘verify 
high level’.

5
De hoogstand wordt geactiveerd gedurende 30 minuten. Als binnen de controle-
periode na 30 minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering 
vanaf punt 2.

6 Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden, 
dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch. 

Herkenning Duco Ruimtesensoren en bedieningen (zonder deze te moeten 
demonteren):

1
Activeer de ‘Installer mode’ door 5 seconden op 2 diagonale knoppen van de 
bediening of sensor te drukken. De LED-indicatie van de bedieningen gaat groen 
knipperen.

5 sec

2 Deactiveer de ‘installer mode’ door met de handpalm de 4 drukknoppen in te 
drukken.
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De LED’s op de bediening/sensor lichten enkele seconden op in een bepaalde 
kleur:
a. Wit = bediening zonder sensor
b. Blauw = bediening met RH sensor
c. Paars = bediening met CO2 sensor

 WIT
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 PAARS


