Kies voor Topcomfort in huis!

ClimaTop (AK+)

Duco lanceert met de ClimaTop (AK+) een absolute wereldprimeur in de bouwsector. Dit
zelfregelend, elektronisch gestuurd ventilatierooster verwarmt de verse buitenlucht voor via

Slimme ventilatie, ultiem comfort!

een interne warmtestrip. Dat zorgt voor een optimaal comfort bij lage buitentemperaturen.
Tijdens de wintermaanden verwarmt de ClimaTop (AK+) automatisch de toegevoerde lucht
voor tot een aangename temperatuur, met een rendement van 99%! De warmte-energie
wordt via de ClimaTop (AK+) immers volledig overgedragen op de binnenkomende lucht.

De ClimaTop (AK+) is een intelligent rooster dat enkel ingrijpt wanneer dat nodig is.
Dankzij de CO2-sturing wordt er enkel geventileerd als het binnenklimaat ongezond
dreigt te worden. Bovendien wordt de voorverwarming enkel ingeschakeld wanneer de

Technische gegevens

buitentemperatuur onder de 12°C zakt.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa voor 1000 mm strip
Waterdichtheid (in gesloten stand)

650 Pa

Winddichtheid (in gesloten stand)

650 Pa

Glasaftrek

CLIMA

CLIMA (AK+)
Voorverwarming tijdens de winterperiode = Ultiem comfort

0 mm

Roosterhoogte

60 mm

Inbouwhoogte

65 mm

Regelbaar voor kozijndieptes

ClimaTop
(AK+)
uitgelicht

12 l/s

Lengte warmtestrip (afhankelijk van roosterlengte)

Zes types, van 68 tot 188 mm
600 / 800 / 1000 / 1200 mm

TRONIC
Elektronisch gestuurd = maximale energiebesparing

TRONIC

TOP

ZR

AK

TOP / ZR / AK
‘TOP’: Eenvoudige plaatsing ‘OP’ het raam
‘ZR’: Zelfregelend = constant ventilatiedebiet
‘AK’: Akoestisch = maximale geluidsdemping

SLIMME VENTILATIE, ULTIEM COMFORT

Inbouwdetail
plaatsing OP de werf

HOME OF OXYGEN

ClimaTop (AK+)

Slimme ventilatie, ultiem comfort!
Duco geeft op een natuurlijke manier
zuurstof aan ieder gebouw. Verse
lucht rechtstreeks via de gevel
binnenbrengen, zonder complexe
toevoerkanalen, is de ultieme garantie
voor een gezond binnenklimaat.
De gezondheid van de bewoner staat
bij Duco dan ook centraal.
Een doordachte combinatie van
basisventilatie, intensieve ventilatie
en zonwering zorgt voor een optimale
luchtkwaliteit. Duco biedt zowel voor
woning, kantoor, school of zorgstelling
een innovatieve oplossing waarin
iedereen zich thuis voelt.

DUCO at WORK

OOL

DUCO at SCH
DUCO at HOM

Patent pending

Voor elke situatie
een oplossing!
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VOORVERWARMING

ULTIEM COMFORT

→ Bij buitentemperatuur < 12 °C en te hoog CO 2 gehalte:

.eu

activatie warmtestrip
→ Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa voor 1000mm strip: 12l/s

We helpen u graag verder
met informatie omtrent onze
producten en nieuwigheden.

→ Gemiddeld verbruik: 170 kWh/jaar
→ Gemiddeld vermogen op jaarbasis : 20 Watt

We inspire at www.duco.eu
Ontdek alles over de ClimaTop (AK+)
op www.climatop.nl

SLIMME VENTILATIE, ULTIEM COMFORT
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