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Uitleg VBU artikelnummers Duco CO2 System 

 

 
Art.nr: 2700963 

De DucoBox Silent is het kloppend hart van elk Duco CO2 System. 
Fluisterstil, energiezuinig en compact zijn enkele kenmerken van de DucoBox Silent. 
 
 (De DucoBox Silent is standaard uitgevoerd met een randaarde stekker maar is tevens 
beschikbaar met een perilex stekker. Artikelnummer 2700962). 
 
Art.nr: 2700933 

CO2 Boxsensor. Deze boxsensoren kunnen elk afzonderlijk in een specifieke kanaalopening van 
de afvoerbox geklikt worden. Een ideale oplossing dus voor energiezuinige ventilatie in de 
renovatie- en vervangingsmarkt. (Naast een CO2-gestuurde variant, is er ook een Boxsensor 
beschikbaar voor vochtmeting en kan toegepast worden binnen het Duco RH System. 
Artikelnummer 2700934). Per type boxsensor kan maximaal één exemplaar worden 
geïmplementeerd. 
 
Art.nr: 2700926 

Bedieningsschakelaar RF/Batterij. Plaatsing in badkamer of keuken. Deze zorgt ervoor dat de 
gebruiker de afvoer altijd in de meest optimale stand kan sturen. Aanmelden meerdere 
schakelaars mogelijk. (Tevens beschikbaar in een 230V gevoede variant. Artikelnummer 
2700928). 
 

 
Art.nr: 2700931 

CO2 ruimtesensor RF/230V toepassing van één (of meer) extra CO2-sensor(en) mogelijk voor 
plaatsing in bijvoorbeeld slaapkamers.  

 
 
Art.nr: 2700938 

Schakelcontact RF/230V. Het schakelcontact kan een spanningsloos contact genereren 
waardoor het gekoppeld kan worden achter een dubbelpolige schakelaar in het toilet als een 
soort van aanwezigheidsdetectie. 

 
 
Art.nr: 2700970 
Silent Plus pakket. Dit pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB. 3 stuks 
mousse en doppen per pakket. De DucoBox beschikt standaard over zeven aansluitingen 
(doorsnede 125 mm). 
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Art.nr: 2700975 

DucoVent Basic. Is een standaard kunststof afvoerventiel. 

 
 
Art.nr: 2700976 

DucoVent Design vierkant in Ral 9010. Strak design, in combinatie  met  een  eenvoudige  
installatie. De ventielen zijn tevens leverbaar rond (artikelnummer 2700977) en afgerond 
vierkant (artikelnummer 2700978). Standaard kleur is Ral 9010 maar kunnen in elke 
gewenste Ral-kleur besteld worden. 

 

Let op: 
 

 

 Het Duco RF protocol werkt op 868 Mhz. In vrij veld (LOS = Line of Sight) kan tot 
350m gehaald worden. Toch moet er rekening gehouden worden met obstakels die de 
draadloze communicatie kunnen verzwakken of verstoren. Het mogelijk plaatsen van 
een repeater (= schakelcontact, om de communicatie te verbeteren tussen 2 
componenten) valt niet onder garantie en is standaard niet meegenomen in deze 
aanbieding. 

 
 De componenten zijn enkel verkrijgbaar in het zwart en zijn standaard voorzien van 

een wit afdekraam. Meerdere kleuren afdekramen zijn mogelijk. 
 

 Eventuele extra sensoren en/of afstandbedieningen kunnen moeiteloos op een reeds 
bestaand netwerk worden aangemeld. 

 

 Alle Duco CO2 System componenten zijn standaard voldoende voorradig bij Van 
Buuren. (Tussentijdse verkopen voorbehouden). 

 
De DucoBox Silent behaalt klasse D in een systeem met minstens 1 sensor 

 
  

Op aanvraag kan Van Buuren uw complete Duco installatie verzorgen om u zo 

compleet te ontzorgen. 

 
 
Bestellingen kunt u: 
 
Mailen: ventilatietechniek@van-buuren.com  
Faxen : 0548-535355 
Bellen : 0548-535353 


