
THE FUTURE IS GREEN

We inspire at www.duco.eu

WIST JE DAT...“de binnenlucht tot 5x 
meer vervuild is dan de buitenlucht?

“
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LETTERLIJK alles in huis voor ventilatie

Tronic rooster

DucoBox Silent of Focus

DucoVent Design

SYSTEEM C

Voor de natuurlijke toevoer van verse lucht in het C systeem heeft DUCO een compleet gamma 
aan zelfregelende raam ventilatieroosters. Verse lucht komt binnen in de droge ruimtes in huis 
en volgt z’n weg richting de natte ruimtes in huis waar de vervuilde binnenlucht afgevoerd wordt 
via de afvoerunit DucoBox Silent of Focus. Tijdens VSK introduceren we de nieuwe DucoBox Reno, 
specifiek voor renovatie en vervanging.

Met het Tronic gamma biedt DUCO unieke raamventilatieroosters aan die automatisch open gaan 
als er moet geventileerd worden en automatisch dicht gaan als dat niet het geval is. 
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DUCO heeft als ventilatie-expert alles in huis voor een 
hoogwaardig residentieel ventilatiesysteem voor systeem C 
en D. Van ventilatieroosters, over ventilatieboxen, ventielen 
tot sensoren. DUCO als one-stop-shop voor een gezond, 
comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

LETTERLIJK alles in huis voor ventilatie

SYSTEEM D

Met de DucoBox Energy pakt DUCO uit met een ventilatiesysteem D die qua vraagsturing een stuk 
verder gaat dan de bestaande systemen met warmteterugwinning. Met CO2- en vochtsensoren kan 
daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens de behoeften van de 
bewoner. Met de DucoBox Energy Premium 2-zonevariant biedt DUCO een uniek ventilatiesysteem 
aan waarbij de 2-zonesturing geïntegreerd zit in het toestel.

Bovendien werd het gamma mechanische ventilatie uitgebreid met twee nieuwe toestellen 
waardoor een ventilatiedebiet van 325 tot 550 m3/u mogelijk is.

ZONE 2

ZONE 1
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RENOVATIE
DucoBox Reno & Silent
Bij renovaties van bestaande bouw zorgt 
doorgedreven isolatie ervoor dat een goede 
ventilatie noodzakelijk is, alleen al om 
een goede vochthuishouding te kunnen 
garanderen.

We verwelkomen tijdens de VSK de DucoBox 
Reno in het gamma van renovatieboxen, 
naast de DucoBox Silent. Slimme 
aspecten werden aan de DucoBox Reno 
toegevoegd die het de installateur 
mogelijk maakt om een bestaand 
ventilatiesysteem zo snel mogelijk uit 
te wisselen en dit wel tot 25% sneller 
dan bestaande oplossingen.

NIEUWBOUW
SYSTEEM C

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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Vraaggestuurde ventilatie  
op een hoger niveau
4 SLIMME woonconcepten richting een groene toekomst!

NIEUW
Neem contact op met  

uw BENG-adviseur 
in de buurt.

BEN(G)T U MEE?
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NIEUWBOUW
SYSTEEM D

BENG eist dat de gebouwschil op orde zijn. En dat 
betekent: goede isolatie en uitstekende kierdichting. 
Voor nieuwbouw met maximale energieprestatie kan 
een ventilatiesysteem D een oplossing bieden.

Met de komst van de DucoBox Energy Comfort 
400 en DucoBox Energy Comfort Plus 350/450/550 
verwelkomen we tijdens de beurs maar liefst vier 

nieuwe innovatieve WTW-units. Met een debiet tot 550 
m3/h bij 200 Pa biedt DUCO voortaan een oplossing 
voor nagenoeg elke situatie! 

2020
NOM

NZEB BENG

2030COLLECTIEF 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.

THE ENERGY FAMILY



6

DucoBox Reno - De NUMMER 1 renovatiebox!

De DucoBox Reno is uitermate geschikt voor renovatie- en vervangingsprojecten. Slimme aspecten werden 

toegevoegd die het de installateur mogelijk maakt om een bestaand ventilatiesysteem zo snel mogelijk uit te 

wisselen en dit wel tot 25% sneller dan bestaande oplossingen. Zoals elk ventilatiesysteem bij DUCO is ook 

de DucoBox Reno een concept van vraaggestuurde ventilatie dat op een slimme manier gebruik maakt van 

intelligente sensoren en een efficiënte inregeltechniek. Het systeem  combineert de kracht van bestaande 

oplossingen en pakt de zwaktes aan. Met de DucoBox Reno maken ook de woningeigenaren naast een financieel 

voordeel (door de  enorme tijdswinst) bovendien een labelsprong.

De SNELSTE installatie & inregeling in de markt

Maximale energiewinst door slimme vraagsturing

Easy-to-service

SYSTEEM C

SCAN & 
DISCOVER

Duco RoofFan - De SLIMSTE dakventilator van Europa! 

De Duco RoofFan is een drukgestuurde dakventilator met een afvoercapaciteit tot 3000 m³/h bij 150 Pa. De 

druksturing zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in gestapelde woningbouw. In combinatie met de 

Intelli Air Valve of iAV biedt de Duco RoofFan de oplossing voor het eerste compleet vraaggestuurde collectief C 

systeem. De dakventilator kenmerkt zich door het snelle installatie- en onderhoudsgemak. De RoofFan weegt 

slechts 11 kilogram. Met zijn compacte vormgeving kan 1 persoon dit lichtgewicht eenvoudig monteren. Tevens 

is de dakventilator uitermate onderhoudsvriendelijk.

Eerste vraaggestuurde dakventilator

Tot 55% minder energieverbruik

Tot 3000 m³/h bij 150 Pa

SCAN & 
DISCOVER
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SYSTEEM D

DucoBox Energy
Compleet gamma mechanische ventilatiesysteem D

Comfort 325 Comfort 400 Comfort Plus
350/450/550

Premium 
325/400

DucoBox Energy Comfort 400

100% Links / Rechts uitwisselbaar

Slechts 31kg

Slimme 2-zone vraagsturing via externe klep

Compleet D-gamma 350, 450 of 550 m³/h

Akoestische mantel = 10dB stillere werking

2-zone sturing via externe klep → 30% stillere werking

DucoBox Energy Comfort Plus 350/ 450/ 550

NIEUW in het gamma

SCAN & DISCOVER

THE ENERGY FAMILY
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