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Comfortbeleving op het hoogste niveau

Duco RoofFan
De SLIMSTE dakventilator van Europa!

DucoBox Silent & DucoBox Focus
De STILSTE & SLIMSTE ventilatiebox van Europa! De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!

NIEUW

DucoBox Eco

Zonaal ventileren = comfort maximaliseren

Dat de ventilatiesector continu evolueert wist u al. Maar wist u ook dat zonaal en dus 

per ruimte ventileren naargelang de nood voorop staat bij Duco? Ventilatie met vraag- 

en zonesturing dragen immers bij tot een gezond, comfortabel en energiezuinig 

binnenklimaat. Slimme zonesturing op basis van CO2- en vochtmeting verbetert het 

akoestisch comfort. En is energiebesparend.

Slimme vraagsturing tot 40% minder verbruik op verwarming oplevert?

WIST U DAT...
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Comfortbeleving op het hoogste niveau

De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!
DucoBox Energy Comfort

De SLIMSTE WTW-unit van Europa!
DucoBox Energy Premium

De STILSTE WTW-unit van Europa!

NIEUW

Het beste van twee werelden: ventilatiesysteem C en D

Een volledig gamma ventilatie-units voor systeem C en D is voorhanden. Wie als eerste het levenslicht 

ziet, zijn de C-Systemen: de DucoBox Silent Connect met sturing op de toevoer met Tronicroosters en 

de DucoBox Focus met zonesturing op de afvoer. In 2018 volgt de DucoBox Energy Premium binnen 

systeem D. Verkrijgbaar in een 1-zone en een 2-zone variant. Datzelfde jaar komt ook de slimme 

ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco met zonesturing tot leven. In 2020 komt de compacte en lichte 

variant als uitbreiding binnen systeem D op de proppen: de DucoBox Energy Comfort. Voor de afvoer 

binnen een collectief systeem C biedt de slimme dakventilator Duco RoofFan dé oplossing.
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RENOVATIE

Bij totaalrenovaties en transformatie van 
bestaande bouw zorgt doorgedreven isolatie 
ervoor dat een goede ventilatie noodzakelijk 
is, alleen al om een goede vochthuishouding 
te kunnen garanderen.

Omdat een gezond binnenklimaat 
echter geen privilege, maar 
een basisrecht is, kan de 
budgetvriendelijke DucoBox Silent 
Connect worden ingezet in de 
steeds groeiende renovatie- en 
vervangingsmarkt. Dat alles zonder 
grote hak- en breekwerken.

NIEUWBOUW

BENG eist dat de schil van 
nieuwbouwwoningen steeds 
dikkere isolatiepakketten bevat. 
In de strijd tegen een ongezond 
binnenklimaat vormt de  
DucoBox Focus een belangrijk wapen.

Toepasbaar binnen onder meer Duco’s 
elektronisch gestuurde ventilatiesystemen 
zet deze intelligente ventilatiebox de 
standaard voor natuurlijke ventilatie in zowel 
nieuwbouw- als renovatieprojecten.
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Klaar voor BENG? Natuurlijk!
5 SLIMME woonconcepten richting de toekomst!

COLLECTIEF WONEN
Om verdere verstedelijking in te dijken, 
fungeert collectief wonen als een van de 
beste alternatieven. Met de Duco RoofFan 
in combinatie met intelligente regelkleppen 
(iAV) wordt ieder woonvertrek separaat en 
vraaggestuurd geventileerd.  

Dankzij de kwalitatieve motor wordt het 
energieverbruik tot 55% gereduceerd. De 
druksturing zorgt voor een perfecte verdeling 
van de debieten in collectieve 
ventilatiesystemen.

NIEUW
BEN(G)T u mee?

Neem contact op met uw BENG-adviseur in 
de buurt.
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PASSIEF WONEN

De schil moet straks in orde zijn. En dat 
betekent: goede isolatie en uitstekende 
kierdichting. Om in een passiefhuis te allen tijde 
van een gezond binnenklimaat te genieten, is een 
ventilatiesysteem D installeren cruciaal.

Om de aangescherpte energienormen het hoofd te 
bieden, kunnen de DucoBox Energy Premium  
(2 zones) en DucoBox Energy Comfort (1 zone) met 
warmteterugwinning soelaas bieden.

2020
NOM

NZEB BENG

2030ACTIEF WONEN

Een huis bouwen dat meer hernieuwbare energie 
opwekt dan het verbruikt? Dat kan! 

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

Ventileren volgens de BENG eisen
DucoTronic System - Hoogste vorm van vraagsturing

DucoBox Eco - Samen voor een aardgasvrij Nederland

Het DucoTronic System combineert verschillende technieken (ventilatie, verwarming, koeling en zonwering) 

vanuit één centrale sturing. De zonale regeling van de toevoerdebieten met Tronic-roosters en afvoerdebieten 

creërt de hoogste vorm van vraagsturing. Het systeem heeft een zeer gunstige impact op alle komende BENG 

eisen en dit door maximaal gebruik te maken van natuurlijke oplossingen.

Hoogste energiewinst met systeem C!
Perfecte balans tussen toe- & afvoer. Ventileer enkel waar 
en wanneer en in de juiste hoeveelheid! 

Beperkt aantal kanalen en ventielen en automatische 
inregeling zorgen voor een besparing tot 50% op 
installatietijd. 

Door koppeling warmtepomp, intensieve nachtventilatie en 
zonwering.

Plaatsingsgemak

BENG-ready

De ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco heeft een gegarandeerd vermogen van 2,5 

kW om tegemoet te komen aan de warmtevraag. De ventilatiewarmtepomp met 

slimme vraagsturing combineert zonale ventilatie met warmtepomptechnologie op 

ventilatieretour- en buitenlucht. 

Geïntegreerde 2-zonesturing

Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk 
aan te sturen, wordt een minimaal geluidsvermogen bereikt.

All-Electric of Hybride concept

De DucoBox Eco blijft hetzelfde toestel. Overstappen van het 
ene concept naar het andere is perfect mogelijk.

3-in-1

Natuurlijke ventilatie, ruimte verwarming en sanitair warm 
water gecombineerd in één systeem.

ISDE 
subsidie
€ 2400*

* Enkel van toepassing bij renovatie



7

DucoBox Energy Comfort - Eerste keuze voor projectbouw NIEUW

De DucoBox Energy Comfort is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met 

warmteterugwinning. Deze slimme en stille ventilatiebox is met zijn in te stellen capaciteit 

tot 325 m3/h dé oplossing voor appartementen en compacte woningbouw. De links/rechts 

uitwisseling gebeurt 100% softwarematig dankzij een gepatenteerd principe van dubbele by-

pass. 

Compact & lichtgewicht (21 kg)

Gemakkelijk te monteren door 1 persoon.

100% softwarematige uitwisseling L/R

Links/rechts uitwisselbaar zonder fysische ingrepen.

Kopieerfunctie voor seriematige bouw

Slimme kopieerfunctie van ingestelde data via code 
op het display.

DucoBox Energy Premium - De stilste WTW-unit van Europa

De DucoBox Energy Premium is een vraaggestuurde WTW-unit met klepsturing. 

Slimme 2-zonesturing

Sterke optimalisatie van energieverbruik en 
gebruikscomfort dankzij dag- en nachtsturing.

Automatische inregeling van de WTW-installatie

De automatische inregeling op constante druk vertaalt zich in 
een besparing tot 50% op installatietijd.

Akoestisch comfort door stilste toevoergeluid

Slaap op beide oren: De DucoBox Energy Premium is de stilste 
WTW-unit van Europa (55 dB bij 325 m³/u).
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We inspire at www.duco.eu

Duco.tv
 → Stapsgewijze installatie- 

en onderhoudsinstructies
 → Innovatieve producten 

en concepten
 → Inspirerende 

projectrealisaties

Catalogus
Download Duco’s catalogus op
www.duco-installateur.nl

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

Voor zowel
toe- als afvoer


