DUCO COMFORT
De slimste vraaggestuurde ventilatie C:
 Comfort oplossing: alleen de kamers ventileren die echt nodig zijn

door gebruik te maken van kleppen met sensoren per kamer
 Prijs-kwaliteit het beste systeem op de markt
 Win E-peilpunten door een lagere reductiefactor
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voert verse zuurstof toe via raamroosters
Kwalitatieve Duitse EC-ventilatoren:
energiezuinig, geluidsarm en duurzaam
Hoge ventilatiecapaciteit (tot 400m³/h)
Nachtkoeling: frisse nachtlucht, vermijdt
oververhitting
Ontwikkeling en productie in België
Geen onderhoud of filters te vervangen
Uitbreidbaar met een app voor je smartphone
Raamroosters in de slaapkamers en woonkamer noodzakelijk
Compact toestel ook geschikt voor plafondmontage (480 x480 x194 mm)
We zijn erkend ventilatieverslaggever: jij kiest voor zekerheid
Geleverd aan huis met principeschema en legplan op maat van jouw huis: wij maken het eenvoudig
Opgestart en afgeregeld door onze eigen Easykit-techniekers: meetrapport voor de EPB-coördinator
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Slimme zelfbouw
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 Gezonde lucht in je woning: voorkomt vocht, geurtjes en CO2 en

DUCO COMFORT PLUS
UITBREIDINGSKIT
Boost je Duco Comfort systeem voor een nog beter E-peil:
 Maakt je Duco Comfort systeem nog efficiënter door één of meerdere









bijkomende kleppen voor de slaapkamers
Een betere reductiefactor: Win heel wat E-peilpunten
Op die manier is ventileren met een C-systeem ook voor een nieuwbouw
als antwoord op de strenge EPB-eisen.
Minder onnodige ventilatieverliezen: lagere stookkost
Automatisch ventileren waar het echt nodig is
Liever zelf de controle over de bediening? Dat kan ook: geleverd met
4-standen schakelaar
Design gaat mee met jouw interieur: Niko-afwerking
Eenvoudig te bekabelen
Voorzien van een instructieboekje en infoavond

SYSTEMS

SUPPORT

SERVICE

Batiself NV © DOC VEN Duco Comfort 201709

B
Reductiefactor
Eén verzamelklep

fheat

tot

0,61
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Wat zit er in de kit?
DEBIET

METING

RUIMTE

STURING

1x Regelklep

75 m³/h

CO2

keuken

In de ventilator

1x Regelklep

25 m³/h

Δ CO2

WC

In de ventilator

2x Regelklep

30 m³/h

CO2

Slaapkamer

In de ventilator

1x Regelklep

50 m³/h

Vocht

Badkamer

In de ventilator

tot 400 m³/h

Manueel

Living

Draadloos

1x Handbediening

Slimme zelfbouw

