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Vraaggestuurd ventileren met Duco 
 
Bij dit ventilatieconcept is er sprake van natuurlijke 

luchttoevoer met mechanische luchtafvoer. De verse 
lucht wordt rechtstreeks via de gevel in elke verblijfs-

ruimte toegevoerd via zelfregelende ventilatieroosters. 

Een centrale DucoBox Silent voert de vervuilde en 
vochtige lucht in de natte ruimtes af.  

 
Bij het CO2-systeem is er optioneel de mogelijkheid om 

een handbediening toe te voegen. Deze kan bijvoorbeeld 
in de badkamer en/of keuken geïnstalleerd worden en 

geeft de bewoner de mogelijkheid om handmatig de 

DucoBox Silent aan te sturen. 
 

Bij het Comfort-systeem gebeurt alles via de ruimte-
sensoren of optioneel via geïntegreerde boxsensoren. Het 

Comfort Plus-systeem gemaakt gebruik van een gepaten-

teerd regelkleppensysteem in de afvoerbox. Elke klep kan 
voorzien worden van een CO2- of vochtsensor voor 

meting in de luchtstroom van de desbetreffende ruimte. 
 

 
 

CO2-systeem  
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Comfort-systeem 
  

 
  

Comfort Plus-systeem 
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 CO2-systeem Comfort-systeem Comfort Plus-systeem 

Toevoer zelfregelende roosters*    

Sturing 

CO2-meting woonkamer via ruimtesensor via ruimtesensor via klep 

CO2-meting slaapkamer(s) 
via ruimtesensor 

(optioneel) 
via ruimtesensor 

(optioneel) 
via ruimtesensor 

(optioneel) 

vochtmeting badkamer - via ruimtesensor via klep 

toiletdetectie - - 
via schakelcontact  

& klep 

bedieningsschakelaar 
badkamer 

(optioneel) 
-  badkamer 

Afvoer 

regeling centraal centraal centraal per zone 

DucoBox silent silent focus 

Silent plus-pakket optioneel   

*valt buiten ons leveringsprogramma, hiervoor verwijzen we u naar de aannemer /bouwtechnische groothandel  

 
Kenmerken: 

- duurzaam, gebruikersvriendelijk en onderhoudsarm 
- eenvoudig en efficiënt systeem 

- vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2 (en eventueel vocht) 
- ideaal voor een beperkt budget 

- draadloze communicatie 

- ook ideaal voor renovatieprojecten 
 

CO2-sensor: 
Een CO2-ruimtesensor in de ‘verblijfruimtes’ (zoals de 

woon- of slaapkamers) is de ideale maatstaf voor een 

gezond binnenklimaat en stuurt de ventilatie aan op 
basis van het gemeten PPM-gehalte. 

 
De toe- en/of afvoer van vervuilde lucht wordt, 

afhankelijk van de gemeten CO2-waarden, in de meest 
optimale stand gestuurd.  

  

 

> 1200 ppm  

De kwaliteit van de 

binnenlucht is ongezond. 
  

1000-1200 ppm  
De kwaliteit van de binnen-
lucht is aanvaardbaar. 
  

< 1000 ppm 
De kwaliteit van de 
binnenlucht is gezond. 

 

 

 
> 70% 
De binnenlucht is 
te vochtig. 
 
30-70%  
De binnenlucht is 
prima. 
 
< 30% 
De binnenlucht is 
te droog. 

 

Vochtruimtesensor: 

Een vochtruimtesensor in de ‘natte ruimtes’ (zoals de 

badkamer) reageert wanneer de luchtvochtigheid stijgt en 
zorgt ervoor dat de vochtige en/of vervuilde lucht efficiënt 

afgevoerd kan worden, zodat vochtophoping of 
schimmelvorming geen kans krijgen! 
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Omschrijving: Artikelcode:  

  

DucoBox Silent  

DucoBox Silent (randaardestekker)    82050603 

DucoBox Silent (perilexstekker)     82050606 

Basispakket Duco CO2 System i.c.m. DucoBox Silent 
1x CO2-ruimtesensor RF/230 V + 1x bedieningsschakelaar RF/BAT 

82050604 

Basispakket Duco Comfort System i.c.m. DucoBox Silent 
1x CO2-ruimtesensor-RF/230 V + 1x vocht-ruimtesensor-RF/230 V + 1x Silent Plus pakket 

82050602     

Duco CO2 boxsensor, i.c.m. DucoBox Silent    
max. CO2 en 1 vocht boxsensor per DucoBox Silent 

82050610 

Duco vocht boxsensor, i.c.m. DucoBox Silent     
max. CO2 en 1 vocht boxsensor per DucoBox Silent 

82050609 

  

DucoBox Focus  

DucoBox Focus (randaardestekker)   82050620   

Basispakket Duco Comfort Plus/Duco Tronic(Plus) System i.c.m. DucoBox Focus 
1x CO2-regelklep (75 m3/h), 1x Vocht-regelklep (50 m3/h), 1x Sensorless klep (25 m3/h),  
1x schakelcontact RF/230 V, 1x Bedieningsschakelaar RF/230 V, 1x SilentPlus pakket 

82050621 

Duco bedieningsschakelaar wired/24 V   82050625 

Duco CO2 ruimtesensor wired/24 V   82050627 

Duco vocht ruimtesensor wired/24 V    82050629 

Duco CO2 regelklep 75 m3/h 82050635   

Duco CO2 regelklep 30 m3/h    82050638 

Duco vocht regelklep 50 m3/h 82050640    

Duco sensorless Regelklep 25 m3/h   82050641 

  

Geschikt voor DucoBox Silent & Focus:  

Duco CO2-ruimtesensor RF/230 V, i.c.m. DucoBox Silent/Focus     82050608 

Duco vocht ruimtesensor RF/230 V, i.c.m. DucoBox Silent/Focus   82050611 

Duco bedieningsschakelaar RF/BAT, i.c.m. DucoBox Silent/Focus 82050615 

Duco bedieningsschakelaar RF/230 V, i.c.m. DucoBox Silent/Focus 82050617 

Duco schakelcontact - RF/230 V, i.c.m. DucoBox Silent/Focus 82050618 

 
DucoTronic-, DucoTronicPlus- en Duco wtw-systemen op aanvraag. 

 


