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Bezoek onze website voor uitgebreide product informatie en actuele voorraad.
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• ETIM specificaties

• Technische tekeningen

• Bestekteksten

• BIM modellen

Contact en adres
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5657 HJ Eindhoven

Nederland
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Bestellingen kunnen vooraf, maar ook aan de balie nog geplaatst worden.

Administratie

Kamer van Koophandel nummer: 17236247

Btw-nummer: NL820076739B01

EORI-nummer: 820076739

Op onze website kunt u de actuele KVK en WKA gegevens downloaden.

Product overzicht
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Productbeschrijving  

De luchtbehandelingskast ETA F is een 

ventilatie -unit met geïntegreerde tegen-

stroom-warmtewisselaar voor optimale 

warmteterugwinning. De uiterst efficiënte 

warmtewisselaar bereikt het hele jaar door 

een zeer hoge efficiëntie van maximaal 90%. 

Mede door dit hoge rendement kan de 

luchtbehandelingskast gebruikt worden in 

toepassingen met hoge luchtkwaliteits-

vereisten. Door het compacte en platte 

ontwerp is de ETA F-serie zeer geschikt voor 

plafondmontage.

De tegenstroom-warmtewisselaar is vervaardigd 

uit corrosiebestendig aluminium en is daarbij 

aan de bedieningszijde beschermd tegen 

uitlijnfouten. De hoogwaardige behuizing 

bestaat uit een frameloze metalen structuur 

met gladde binnen- en buitenmuren. 

Daarnaast is de ETA F-serie voorzien van een 

mineraalwollen isolatielaag met een dikte 

van 30 mm. De luchtbehandelingskast is uit 

te bereiden met verdere besturingsopties 

zoals CO2 en luchtvochtigheidsregeling. Een 

geïntegreerde Modbus RTU-interface zorgt 

voor flexibele toepassingsmogelijkheden.

De Ruck ETA-F luchtbehandelingskast is 

verkrijgbaar met een warm water 

verwarmings batterij of een elektrisch 

warmteregister en een capaciteit van  

770 m³/h tot maximaal 3390 m³/h.

 

Productbeschrijving

De luchtbehandelingskast ETA V is een ventilatie-

unit met geïntegreerde tegenstroom-warmte-

wisselaar voor optimale warmteterug winning. 

De uiterst efficiënte warmtewisselaar bereikt 

het hele jaar door een zeer hoge efficiëntie van 

maximaal 90%. Mede door dit hoge rendement 

kan de luchtbehandelingskast gebruikt worden 

in toepassingen met hoge luchtkwaliteits-

vereisten. Ruck ETA-V lucht behandelingskasten 

hebben een verticale uitblaasrichting

De tegenstroom-warmtewisselaar is vervaardigd 

uit corrosiebestendig aluminium en is daarbij 

aan de bedieningszijde beschermd tegen 

uitlijnfouten. De hoogwaardige behuizing 

bestaat uit een frameloze metalen structuur 

met gladde binnen- en buitenmuren. Daarnaast 

is de ETA V-serie voorzien van een mineraal-

wollen isolatielaag met een dikte van 30 mm 

en een onderframe voor montage op de 

grond. De luchtbehandelingskast is uit te 

bereiden met verdere besturingsopties zoals 

CO2 en luchtvochtigheidsregeling. De ETA V 

luchtbehandelingskasten zijn zeer geschikt 

voor het ventileren bijvoorbeeld kantoren, 

openbare ruimtes en vergaderzalen.

De Ruck ETA-V luchtbehandelingskast is 

verkrijgbaar met een warm water 

verwarmings  batterij of een elektrisch 

warmteregister en een capaciteit van  

770 m³/h tot maximaal 3165 m³/h.

Luchtbehandelingskasten 
Standaard en maatwerk met tegenstroom en warmtewiel wisselaar

Luchtbehandelingskast ETA F

• Plafondmontage

• 90% rendement

• Tegenstroom warmtewisselaar

• Geschikt voor buitenlucht tot -20°C

• Compleet met Plug-n-play regeling

• Horizontale uitblaasrichting

• 90% rendement

• Tegenstroom warmtewisselaar

• Geschikt voor buitenlucht tot -20°C

• Compleet met Plug-n-play regeling 

• Verticale uitblaasrichting

• 90% rendement

• Tegenstroom warmtewisselaar

• Geschikt voor buitenlucht tot -20°C

• Compleet met Plug-n-play regeling

Luchtbehandelingskast ETA H Luchtbehandelingskast ETA V

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtbehandelingskasten

Productbeschrijving

De luchtbehandelingskast ETA H is een 

ventilatie-unit met geïntegreerde tegenstroom-

warmtewisselaar voor optimale warmteterug-

winning. De uiterst efficiënte warmtewisselaar 

bereikt het hele jaar door een zeer hoge 

efficiëntie van maximaal 90%. Mede door dit 

hoge rendement kan de luchtbehandelings-

kast gebruikt worden in toepassingen met 

hoge luchtkwaliteitsvereisten. Ruck ETA-H 

luchtbehandelingskasten hebben een 

horizontale uitblaasrichting

De tegenstroom-warmtewisselaar is vervaardigd 

uit corrosiebestendig aluminium en is daarbij 

aan de bedieningszijde beschermd tegen 

uitlijnfouten. De hoogwaardige behuizing 

bestaat uit een frameloze metalen structuur 

met gladde binnen- en buitenmuren. 

Daarnaast is de ETA H-serie voorzien van een 

mineraalwollen isolatielaag met een dikte 

van 30 mm en een onderframe voor montage 

op de grond. De luchtbehandelingskast is uit 

te bereiden met verdere besturingsopties 

zoals CO2 en luchtvochtigheidsregeling.  

De ETA H luchtbehandelingskasten zijn zeer 

geschikt voor het ventileren bijvoorbeeld 

kantoren, openbare ruimtes en vergaderzalen.

De Ruck ETA-H luchtbehandelingskast is 

verkrijgbaar met een warm water verwarmings-

batterij of een elektrisch warmteregister en een 

capaciteit van 780 m³/h tot maximaal 3210 m³/h.
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Productbeschrijving

De hoogefficiënte tegenstroom warmte wisse-

laars van de ETA CASE-serie halen het hele jaar 

hoge rendementen tot 90%. De warmtewisse-

laar is gemaakt van corrosie bestendig aluminium 

en is aan de bedienings    zijde beschermd 

tegen ijsvorming. De multifunctionele versie 

met recirculatie klep maakt het mogelijk dat  

er frisse buiten lucht de ruimte binnenstroomt, 

maar zorgt ook voor snelle verwarming of 

koeling van grote ruimtes. De geïntegreerde 

regelaar past het aandeel verse lucht traploos 

aan de verwarming- of koelbehoefte aan.

De uiterst zuinige EC-gelijkstroom ventilatoren 

bereiken een rendement van ruim 60% en 

komen daarmee ver boven de efficiëntieklasse 

IE4 uit. De vraaggestuurde werking optimali-

seert en vermindert het energieverbruik. De 

vereisten van Ecodesign ErP 2018 worden in 

het eigen laboratorium van Ruck onder reële 

omstandigheden meettechnisch vastgesteld.

De ETA CASE-serie is geschikt voor de meest 

uiteenlopende toepassingen. Van een 

vastgestelde toevoer van verse lucht tot een 

hoogefficiënt ventilatieproces. Met het 

optioneel verkrijgbare regendak is de ETA 

CASE ook geschikt voor buiteninstallatie.

De Ruck ETA-CASE luchtbehandelingskast  

is verkrijgbaar met een capaciteit van  

3270 m³/h tot maximaal 9675 m³/h.

• Horizontale uitblaasrichting

• 90% rendement

• Tegenstroom warmtewisselaar

• Geïntegreerd warm water verwarmings-

register

• Warmteterugwinning met warmtewiel

• Horizontale uitblaasrichting

• 80% warmteterugwinning

• 60% vochtterugwinning

• Dubbelwandige, frameloze behuizing

• Warmteterugwinning met warmtewiel

• Verticale uitblaasrichting

• 80% warmteterugwinning

• 60% vochtterugwinning

• Dubbelwandige, frameloze behuizing

Luchtbehandelingskast  
ETA CASE

Luchtbehandelingskast ROTO H Luchtbehandelingskast ROTO V

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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of bezoek www.econox.nl

Productbeschrijving

De luchtbehandelingskast ROTO H is een 

warmteterugwin-unit met warmtewiel. Het 

rendement van de roterende warmte wisselaar 

in de ROTO H-Serie ligt boven de 80%. De 

luchtbehandelingskast wint daarnaast tot 

60% van de luchtvochtigheid terug. Daardoor 

wordt in de winter een te droge binnenlucht 

tegengegaan en wordt dusdanig een gezond 

binnenklimaat gerealiseerd. De efficiënte EC-

ventilatoren halen een totaal rendement van 

ruim 60% en liggen daarmee ruim boven de 

IE4-efficiëntieklasse. De ROTO-H heeft een 

horizontale uitblaasrichting.

De mineraalwol die gebruikt wordt als 

warmte- en geluidsisolatie is niet ontvlam baar. 

Afhankelijk van de uitvoering worden de 

isolatieplaten tot 50 mm materiaal dikte 

gebruikt. De luchtbehandelingskast is uit te 

bereiden met verdere besturingsopties zoals 

CO2 en luchtvochtigheidsregeling. Een 

geïntegreerde Modbus RTU-interface zorgt 

voor flexibele toepassingsmogelijkheden.

De Ruck ROTO-H luchtbehandelingskast is 

verkrijgbaar met een capaciteit van 1390 

m³/h tot maximaal 14270 m³/h. De lucht-

behandelingskast is leverbaar met DX koeler, 

koud-water koeler of zonder koelbatterij en 

met- of zonder warm-water verwarmings-

batterij. 

Productbeschrijving

De luchtbehandelingskast ROTO V is een 

warmteterugwin-unit met warmtewiel. Het 

rendement van de roterende warmte-

wisselaar in de ROTO V-Serie ligt boven de 

80%. De luchtbehandelingskast wint 

daarnaast tot 60% van de luchtvochtigheid 

terug. Daardoor wordt in de winter een te 

droge binnenlucht tegengegaan en wordt 

dusdanig een gezond binnenklimaat 

gerealiseerd. De efficiënte EC-ventilatoren 

halen een totaal rendement van ruim 60% en 

liggen daarmee ruim boven de IE4-efficiëntie -

klasse. De ROTO-V heeft een horizontale 

uitblaasrichting.

De mineraalwol die gebruikt wordt als 

warmte- en geluidsisolatie is niet ontvlam baar. 

Afhankelijk van de uitvoering worden de 

isolatieplaten tot 50 mm materiaaldikte 

gebruikt. De luchtbehandelingskast is uit te 

bereiden met verdere besturingsopties zoals 

CO2 en luchtvochtigheidsregeling. Een 

geïntegreerde Modbus RTU-interface zorgt 

voor flexibele toepassingsmogelijkheden.

De Ruck ROTO-V luchtbehandelingskast  

is verkrijgbaar met een capaciteit van  

2840 m³/h tot maximaal 6100 m³/h.  

De luchtbehandelingskast is leverbaar met 

warm-water verwarmingsbatterij.

Luchtbehandelingskasten 
Standaard en maatwerk met tegenstroom en warmtewiel wisselaar

Luchtbehandelingskasten



6

Productbeschrijving

De SL is een compacte luchtafvoerunit 

zonder regeling. De units zijn uitgerust met 

krachting ETAMASTER EC-gelijkstroom 

ventilatoren voor maximale efficiëntie en 

traploze 0-10V regeling. In de behuizing van 

gegalvaniseerd plaatstaal bevindt zich een 

laag van 30 mm minerale wol welke fungeert 

als akoestische en thermische isolatie.

De SL compacte luchtafvoerunit is zeer 

geschikt voor de ventilatie van kantoren, 

openbare ruimtes of vergaderruimtes.  

De afvoerunit is gereed voor gebruik. Zo zijn 

de sensoren volledig geïntegreerd en wordt 

het apparaat volledig bedraad geleverd.

De Ruck SL afvoer luchtbehandelingskast  

is verkrijgbaar met een capaciteit van  

2280 m³/h tot maximaal 8925 m³/h. 

Productbeschrijving

De SL is een compacte luchttoevoerunit met 

regeling. De units zijn uitgerust met krachtige 

ETAMASTER EC-gelijkstroom ventilatoren 

voor maximale efficiëntie en traploze 0-10V 

regeling. de compacte unit is geschikt voor 

100% verse luchttoevoer. De verwarmings- en 

koelspiralen in de SL kunnen eenvoudig worden 

gedraaid, wat een variabele verbindingszijde 

mogelijk maakt. In de behuizing van 

gegalvani seerd plaatstaal bevindt zich een 

laag van 30 minerale wol welke fungeert als 

akoestische en thermische isolatie.

De SL compacte luchtafvoerunit is zeer geschikt 

voor de ventilatie van kantoren, openbare 

ruimtes of vergaderruimtes. De afvoerunit is 

gereed voor gebruik. Zo zijn de sensoren 

volledig geïntegreerd en wordt het apparaat 

volledig bedraad geleverd.

Optioneel is de aansturing van een gemotori-

seerde vlinderklep mogelijk. Verdere 

aansturingsmogelijkheden zoals CO2, 

externe volumestroombesturing of een 

geïntegreerde modbus-RTU-interface zorgen 

voor flexibele gebruiksmogelijkheden.

De Ruck SL toevoer luchtbehandelingskast  

is verkrijgbaar met een capaciteit van  

1785 m³/h tot maximaal 7440 m³/h en warm-

water verwarmingsbatterij. Daarnaast is de 

SL toevoer unit met DX-koeler, koud water 

koeler of zonder koelbatterij leverbaar. 

Productbeschrijving

De FFH EC-toevoerunit is een compacte 

toevoerunit met filter en elektrische 

verwarmingsbatterij. Daarbij voldoet het 

appararaat aan alle vereisten van ERP 2018. 

De compacte luchttoevoerunits met 

verwarmingsbatterij hebben een zeer hoog 

rendement door de uiterst krachtige EC-

gelijkstroomventilatoren. Deze EC-motoren 

zorgen voor maximale efficiëntie in alle 

standen.

De behuizing van de FFH EC bestaat uit 

gegalvaniseerd plaatstaal, welke voldoet aan 

luchtdichtheidsklasse L3 conform DIN EN 

1886. 30 mm dikke, onbrandbare minerale 

wol fungeert als thermische en akoestische 

isolatie. De gladde binnen-oppervlakken 

maken het reinigen van de compacte 

luchttoevoerunit zeer eenvoudig. De 

geïntegreerde M5-filter zorgt voor een 

adequate voorfiltering van de toegevoerde 

lucht.

 

De unit wordt volledig bedraad, met 

sensoren en geïntegreerde regeling 

geleverd. Dit maakt de montage van de  

FFH EC zeer eenvoudig.

De Ruck FFH compacte luchttoevoerunit is 

verkrijgbaar met een capaciteit van 500 m³/h 

tot maximaal 1270 m³/h. 

Luchtbehandelingskasten 
Standaard en maatwerk met tegenstroom en warmtewiel wisselaar

Luchtbehandelingskast  
SL afvoer

• EC motor

• Zonder regeling

• Platte afvoerventilator voor  

plafondmontage

• Met regelbare snelheid

• Geschikt voor buitenlucht tot -20°C

• EC-motor

• Platte toevoerunit voor  

plafond montage

• Compleet met Plug-and-Play regeling

• Met EC-motor

• Geïntegreerde elektrische  

verwarming

• Compacte luchttoevoerunit

• Zeer eenvoudige installatie

Luchtbehandelingskast  
SL toevoer

Luchttoevoerunit met geinte- 
 greerde verwarmingsbatterij

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtbehandelingskasten
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Productbeschrijving

De Tallinn WTW-unit is een balansventilatie-

systeem met een maximaal debiet van  

340 en 480m3/h m³/h bij 150 Pa. Door de 

beperkte hoogte en het minimale gewicht is 

de WTW-unit zeer geschikt voor plafond-

montage. Daarnaast is het ook mogelijk om 

de Tallinn tegen de wand te plaatsen.  

De hoogwaardige kunststof warmtewisselaar 

heeft een thermisch rendement van 90%.

De woonhuisaansluitingen zijn daarbij zowel 

aan de bovenkant als de zijkant te monteren 

zodat de unit ook in plekken met beperkte 

ruimte te installeren is. De twee ventilatoren 

zijn zo gepositioneerd dat de warmte-

wisselaar een geluiddempende functie heeft, 

het geluid wordt gedempt voordat het de 

kanalen in gaat. Door de constant-flow EBM-

Papst EC-motoren is de Tallinn zeer energie-

zuinig. De Tallinn kan op vele manieren 

worden bediend. Zo is sturing via tablet- of 

smartphone app, RF-bediening, klok-

programma, domotica of het digitale 

touchscreen mogelijk, ook is sturing via CO2 

optioneel mogelijk.

Productbeschrijving

Econox biedt een ruim assortiment aan 

regelingen en sensoren voor het 

(vraaggestuurd) bedienen van het 

ventilatiesysteem. 

• Wand- en plafondmontage

• 90% thermisch rendement

• Variabele aansluitmogelijkheden

• Uit voorraad leverbaar

• Leverbaar in 340 en 480m3/h

• Sensoren

• Klepaandrijving

• Elektronische regelaren

• Bedieningseenheden en  

veldapparaten

WTW-unit Tallinn

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Regelingen en sensoren 

Luchtbehandelingskasten 
Standaard en maatwerk met tegenstroom en warmtewiel wisselaar

Luchtbehandelingskasten
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Productbeschrijving

De geïsoleerde Etamaster buisventilatoren 

zijn hoogefficiënte buisventilatoren met een 

mixed-flow waaier voorzien. Door de CFD-

geoptimaliseerde waaier en statische 

schoep geleider behaalt de Etamaster een 

optimaal resultaat met een minimaal geluids-

niveau. De geïsoleerde Etamaster is voorzien 

van een polyesterschuim-isolatielaag van  

40 mm wat voor extra geluiddemping zorgt. 

De buisventilatoren zijn voorzien van een 

ingebouwde thermische schakelaar tegen 

doorbranding en zijn ontworpen voor 

universeel gebruik in bijvoorbeeld werk-

plekken, kantoren, kleedkamers en winkels. 

De Etamaster komt in twee verschillende 

series. De Etamaster met energiezuinige  

EC-gelijkstroommotor is traploos te bedienen 

met een 0-10V signaal. De Etamaster EC-serie 

is leverbaar met een capaciteit van 660 m³/h 

tot maximaal 3230 m³/h en hebben respec-

tievelijk een diameter van 150 mm tot 355 mm. 

De Etamaster M-serie is voorzien van een 

3-traps asynchrone motor en is leverbaar met 

een capacteit van 560 m³/h tot maximaal 

3240 m³/h en hebben een diameter van  

150 mm tot 400 mm.

Productbeschrijving

De Etaline buisventilatoren zijn efficiënte 

buisventilatoren met een mixed-flow waaier. 

De buisventilatoren zijn voorzien van een 

ingebouwde thermische schakelaar tegen 

doorbranding en zijn ontworpen voor 

universeel gebruik in bijvoorbeeld werk-

plekken, kantoren, kleedkamers en winkels. 

De Etaline komt in drie verschillende series. 

De Etaline met energiezuinige EC-gelijk-

stroommotor is traploos te bedienen met 

een 0-10V signaal. De Etaline EC-serie is 

leverbaar met een capaciteit van 940 m³/h 

tot maximaal 20200 m³/h en hebben respec-

tievelijk een diameter van 150 mm tot 710 mm. 

De Etaline E-serie is voorzien van een 

asynchrone motor met controleerbaar 

voltage en is leverbaar met een capacteit van 

770 m³/h tot maximaal 13940 m³/h. De Etaline 

E-serie heeft een diameter van 150 mm tot 

630 mm.

De Etaline D-serie heeft een frequentie-

regelbare draaistroommotor en is leverbaar 

met een capacteit van 2390 m³/h tot 

maximaal 23140 m³/h en hebben een 

diameter van 250 mm tot 710 mm.

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

Etamaster buisventilator

• Meest efficiënte buisventilator

• Mixed-flow waaier

• Geoptimaliseerde aerodynamica

• Stabiele drukcurve 

• Geïsoleerde Etamaster buisventilator

• Geoptimaliseerde aerodynamica

• Mixed-flow waaier

• Stabiele drukcurve 

• Krachtige buisventilator

• Tot Ø 710 mm

• Mixed-flow waaier

• Stabiele drukcurve 

EMIX geïsoleerde buisventilator Etaline buisventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren

Productbeschrijving

De Etamaster buisventilatoren zijn hoog-

efficiënte buisventilatoren met een mixed-

flow waaier. Door deze CFD-geoptimali-

seerde waaier en statische schoepgeleider 

behaalt de Etamaster een optimaal resultaat 

met een minimaal geluidsniveau. De buis-

ventilatoren zijn voorzien van een ingebouwde 

thermische schakelaar tegen doorbranding 

en zijn ontworpen voor universeel gebruik in 

bijvoorbeeld werkplekken, kantoren, 

kleedkamers en winkels. 

De Etamaster komt in drie verschillende series. 

De Etamaster met energiezuinige EC-gelijk-

stroommotor is traploos te bedienen met 

een 0-10V signaal. De Etamaster EC-serie is 

leverbaar met een capaciteit van 190 m³/h tot 

maximaal 5700 m³/h en hebben respectievelijk 

een diameter van 100 mm tot 400 mm. 

De Etamaster M-serie is voorzien van een 

3-traps asynchrone motor en is leverbaar 

met een capacteit van 600 m³/h tot maximaal 

3300 m³/h en hebben een diameter van  

150 mm tot 400 mm.

De Etamaster E-serie is voorzien van een 

asynchrone aan/uit motor. Deze serie is 

afhankelijk het serienummer uitermate geschikt 

voor montage in- en op een ventilatiebuis. 
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Productbeschrijving

De RS-buisventilator is van Ruck is een 

krachtige ongeïsoleerde buisventilator.  

De metalen ventilatoren zijn voorzien van 

kunststof naar achter gebogen schoepen. 

Hierdoor kunnen bij hogere drukverschillen 

een hoger rendement en een lager 

geluidsniveau produceren. 

De RS-buisventilator komt in twee 

verschillende series. De serie met 

energiezuinige EC-gelijkstroommotor is 

traploos te bedienen met een 0-10V signaal. 

De RS EC-serie is leverbaar met een 

capaciteit van 340 m³/h tot maximaal 1990 

m³/h en hebben respectievelijk een diameter 

van 100 mm tot 315 mm. 

De Etamaster M-serie is voorzien van een 

3-traps asynchrone motor en is leverbaar met 

een capacteit van 260 m³/h tot maximaal 

1170 m³/h. Deze ventilatoren hebben een 

diameter van 100 mm tot 315 mm.

Productbeschrijving

De DHA kunststof dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werk_

schakelaar en een horizontale uitblaasrichting. 

De DHA heeft een hoog rendement, laag 

opgenomen vermogen, laag geluidsniveau 

en is ideaal voor het transporteren van 

middelgrote tot grote luchtvolumes. De 

kunststof dakventilator komt in drie 

verschillende series. De serie met energie-

zuinige EC-gelijkstroommotor is traploos te 

bedienen met een 0-10V signaal en uit te 

breiden met constantedrukregeling. Verkrijg-

baar met een capaciteit van 760 m³/h tot 

1370 m³/h.

DHA EC CP-serie is naast de EC-gelijk-

stroommotor al standaard voorzien van een 

constante drukregeling. Ook deze serie is 

leverbaar met een capaciteit van 760 m³/h 

tot 1370 m³/h.

De DHA-P dakventilatoren zijn stuurbaar  

via spanning en hebben een capaciteit van 

560 m³/h tot 900 m³/h. 

Naast de ventilatoren biedt Econox alle 

originele toebehoren zoals dakopstanden, 

dakadapterplaten, inlaatflenzen, transfor-

matoren en regelaars. U vindt alle passende 

accessoires op de productpagina op de 

website. 

Productbeschrijving

De DHA aluminium dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werk-

schakelaar en een horizontale 

uitblaasrichting. De DHA heeft een hoog 

rendement, laag opgenomen vermogen, 

laag geluidsniveau en is ideaal voor het 

transporteren van middelgrote tot grote 

luchtvolumes. De aluminium dakventilator 

komt in drie verschillende series. De serie 

met energiezuinige EC-gelijkstroommotor is 

traploos te bedienen met een 0-10V signaal 

en uit te breiden met constantedrukregeling. 

Verkrijgbaar met een capaciteit van 610 m³/h 

tot 14115 m³/h.

De DHA-P dakventilatoren zijn stuurbaar  

via spanning en hebben een capaciteit van 

270 m³/h tot 11950 m³/h. 

Naast de ventilatoren biedt Econox alle 

originele toebehoren zoals dakopstanden, 

dakadapterplaten, inlaatflenzen, 

transformatoren en regelaars. U vindt alle 

passende accessoires op de productpagina 

op de website. 

• Naar achter gebogen schoepen

• Hoog rendement bij hoge druk-

verschillen

• Regelbare snelheid

• Ingebouwde thermische schakelaar

• Weerbestendig kunststof ASA, RAL 7012

• Onderhoudsvrije kogellagers

• Naar achter gebogen radiaalventilator

• Ingebouwde thermische schakelaar 

• Middelgrote en grote luchtvolumes

• Horizontaal uitblaasrichting

• Naar achter gebogen radiaalventilator

• Zeewaterbestendig aluminium AIMg3 

RS buisventilator Ruck dakventilator horizontaal 
kunststof DHA buisventilator

Ruck dakventilator horizontaal 
metaal DHA buisventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

Ventilatoren
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Productbeschrijving

De DVA aluminium dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werk-

schakelaar en een verticale uitblaasrichting. 

De DVA heeft een hoog rendement, laag 

opgenomen vermogen, laag geluidsniveau 

en is ideaal voor het transporteren van 

middelgrote tot grote luchtvolumes. De 

aluminium dakventilator komt in twee 

verschillende series. De serie met energie-

zuinige EC-gelijkstroommotor is traploos te 

bedienen met een 0-10V signaal en uit te 

breiden met constantedrukregeling. Ook 

heeft deze DVA-ECP een openklappende 

behuizing wat onderhoud vereenvoudigd. 

Verkrijgbaar met een capaciteit van 670 m³/h 

tot 16280 m³/h. 

DVA EC CP-serie is naast de EC-gelijkstroom-

motor al standaard voorzien van een constante 

drukregeling. Ook deze serie is leverbaar met 

een capaciteit van 610 m³/h tot 14115 m³/h.

De DVA-P dakventilatoren zijn stuurbaar via 

spanning en hebben een capaciteit van 280 

m³/h tot 10960 m³/h. 

Naast de ventilatoren biedt Econox alle 

originele toebehoren zoals dakopstanden, 

dakadapterplaten, inlaatflenzen, transfor-

matoren en regelaars. U vindt alle passende 

accessoires op de productpagina op de 

website. 

Productbeschrijving

De DVN aluminium dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werkschakelaar 

en een verticale uitblaasrichting. De DVN 

dakventilatoren zijn uitermate geschikt voor de 

afvoer van warme lucht tot 120°C. Dit maakt 

de DVN de ideale horeca-dakventilator. De 

DVN heeft een hoog rendement, laag 

opgenomen vermogen, laag geluidsniveau 

en is ideaal voor het transporteren van 

middel  grote tot grote luchtvolumes. De DVN 

aluminium dakventilator komt in zes 

verschillende series, drie geïsoleerde en drie 

ongeïsoleerde series. Daarnaast wordt er 

onderscheid gemaakt tussen ventilatoren 

met EC-motor, AC-motor en frequentie-

gestuurde draaistroommotor. 

De serie met energiezuinige EC-gelijkstroom-

motor is traploos te bedienen met een 0-10V 

signaal. Verkrijgbaar met een capaciteit van 

2360 m³/h tot 7240 m³/h.

De DVN-serie dakventilatoren hebben een 

AC-motor en zijn stuurbaar via spanning. 

Deze serie is verkrijgbaar met een capaciteit 

van 1520 m³/h tot 6130 m³/h

Daarnaast bestaat de DVN serie uit een lijn 

met frequentiegestuurde ventilatoren. Deze 

krachtige DVN-D ventilatoren hebben een 

capaciteit van 1870 m³/h tot 18580 m³/h. 

Productbeschrijving

De ISOR-boxventilator is een geluids-

geïsoleerde toe- en afvoer ventilatiebox. De 

behuizing van de ISOR is vervaardigd uit 

hoog waardig gegalvaniseerd metaal. 

Daarnaast bestaat de waaier van de ventilator 

over naar achter gebogen schoepen. Dit 

resulteert in een hoog rendement, laag 

geluidsniveau en een laag opgenomen 

vermogen. De geïntegreerde temperatuur-

bewaking beschermt de ventilator tegen 

doorbranding. 

De ISOR-boxventilator komt in twee 

verschillende series. De serie met energie-

zuinige EC-gelijkstroommotor is traploos te 

bedienen met een 0-10V signaal. De ISOR 

ECe is leverbaar met een capaciteit van  

480 m³/h tot maximaal 4480 m³/h en hebben 

respectievelijk een aansluitdiameter van  

125 mm tot 500 mm.

De andere ISOR-serie is regelbaar via 

spanning en leverbaar met een capaciteit 

van 340 m³/h tot maximaal 3870 m³/h.  

Ze hebben respectievelijk een diameter van 

125 mm tot 400 mm.

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

Ruck dakventilator verticaal 
metaal DVA buisventilator

• Middelgrote en grote luchtvolumes

• Verticale uitblaasrichting

• Naar achter gebogen radiaalventilator

• Zeewaterbestendig aluminium AIMg3 

• Tot 120°C mediumtemperatuur

• Vetopvangbak met afvoer

• Geïsoleerd en ongeïsoleerde  

uitvoeringen

• Verticale uitblaasrichting

• Naar achter gebogen schoepen

• Hoog rendement bij hoge druk-

verschillen

• Regelbare snelheid

• Ingebouwde thermische schakelaar

Ruck dakventilator verticaal 
metaal DVN tot 120°C

ISOR geïsoleerde boxventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren
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Productbeschrijving

De MPC-boxventilatoren zijn multifunctionele 

afzuigventilatoren voorzien van een 30 mm 

dikke isolatielaag. De MPC boxventilator 

komt in vele maten en uitvoeringen. De MPC 

boxventialtoren waarbij de motor zich in de 

luchtstroom bevindt zijn geschikt voor de 

afvoer van lucht met een temperatuur tot 

80°C. Ventilatoren waarbij de motor zich 

buiten de luchtstroom bevindt zijn geschikt 

voor afvoer van lucht met temperaturen tot 

120°C doordat de vette en vervuilde lucht 

zich niet door de motor begeeft. Ook heeft 

deze laatste categorie een vetopvangbak 

met afvoer wat ze uitermate geschikt maakt 

als afzuigventilator in de horeca. 

De MPC ventilatoren zijn leverbaar met 

spanningsgestuurde-, frequentiegestuurde- of 

EC-gelijkstroom motor. Afhankelijk van het 

type hebben de MPC boxventilatoren een 

capaciteit van 1030 m³/h tot 17540 m³/h.

Standaard wordt een van de zijden open 

geleverd. Op deze zijde kunnen verschillende 

toebehoren worden gemonteerd zoals een 

motorbeschermkap, verloopstuk of weer-

bestendige afdekkap. Bekijk alle bijbehorende 

accessoires op de productpagina op de 

website van Econox.

Productbeschrijving

De MPS-boxventilatoren zijn afzuigventilatoren 

voorzien van een 30 mm dikke isolatielaag. 

De motor van de MPS boxventilator bevindt 

zich buiten de luchtstroom. Hierdoor begeeft 

de vervuilde vette lucht zich niet door de 

motor en is de ventilator geschikt voor 

temperaturen tot 120°C. Daarnaast heeft de 

MPS een opvangbak met afvoer voor vet en 

condens. De luchtstroom aan de in- en 

uitlaatzijde kan direct met een afbuiging van 

90 graden worden uitgevoerd. De boxventilator 

heeft een opendraaiende deur waardoor alle 

onderdelen eenvoudig toegankelijk zijn voor 

onderhoud. 

De MPS ventilatoren zijn leverbaar met 

spanningsgestuurde-, frequentiegestuurde- 

of EC-gelijkstroom motor. Afhankelijk van het 

type hebben de MPS boxventilatoren een 

capaciteit van 1460 m³/h tot 11840 m³/h.

Samen met een regendak en motor-

beschermkap zijn de MPS boxventilatoren 

ook geschikt voor buitenmontage. Deze 

accessoires kunt u vinden op de product-

pagina op de www.econox.nl onder het kopje 

“Accessoires”. 

Productbeschrijving

De EMKI kanaalventilator is de meest efficiënte 

en energiezuinige kanaalventilator en beschikt 

over geavanceerde ETAMASTER ventilatoren 

met EC-gelijkstroomventilatoren. Deze zuinige 

motor zorgt voor een hoog rendement, laag 

geluidsniveau en is traploos te bedienen 

middels een 0-10V sturing. De EMKI bestaat 

uit een dubbelwandige metalen behuizing 

en heeft een Mixed-Flow waaier welke zorgt 

voor maximale aerodynamische efficiëntie. 

De kanaalventilator wordt gemonteerd op 

een rechthoekig luchtkanaal. Een geïnte-

greerde thermische schakelaar voorkomt 

doorbranding in de kanaalventilator. De 

kanaalventilatoren zijn universeel te gebruiken 

voor de ventilatie van kantoren, opslag-

ruimten, winkels etc. De EMKI serie is leverbaar 

met een capaciteit van 2100 m³/h tot maximaal 

10410 m³/h en hebben respectievelijk 

afmetingen van 500x250 mm tot 1000x500 mm. 

Ruck is al ruim 25 jaar een toonaangevend 

A-merk met producten van de hoogste 

kwaliteit. Econox is premium distributeur van 

Ruck ventilatoren en luchtbehandelings-

kasten en daarom krijgt u alleen bij Econox  

5 jaar garantie op alle producten van Ruck. 

Alle producten voldoen aan de ERP 2018 

regelgeving. 

• Multi-Purpose-Cube

• Variabele uitblaasrichting

• Dubbelwandige behuizing

• Efficiënte afzuigventilator 

• Multi-Purpose-Swing-out

• Tot 120°C mediumtemeratuur

• Dubbelwandige behuizing

• Motor buiten de luchtstroom 

• ETAMASTER kanaalventilatoren

• Ventilatieunit demonteerbaar

• Ingebouwde thermische schakelaar

• Metalen behuizing gegalvaniseerd 

MPC boxventilator MPS boxventilator EMKI kanaalventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

Ventilatoren
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Productbeschrijving

De ELKI kanaalventilator is de meest 

efficiënte en energiezuinige kanaalventilator 

en beschikt over geavanceerde ETALINE 

ventilatoren. De ELKI bestaat uit een dubbel-

wandige metalen behuizing en heeft een 

Mixed-Flow waaier welke zorgt voor maximale 

aerodynamische efficiëntie. De kanaalventilator 

wordt gemonteerd op een rechthoekig 

luchtkanaal. Een geïntegreerde thermische 

schakelaar voorkomt door branding in de 

kanaalventilator. De kanaalventilatoren zijn 

universeel te gebruiken voor de ventilatie 

van kantoren, opslagruimten, winkels etc.  

De ELKI serie is leverbaar met een capaciteit 

van 1740 m³/h tot maximaal 10050 m³/h en 

hebben respectievelijk afmetingen van 

500x250 mm tot 1000x500 mm. 

Ruck is al ruim 25 jaar een toonaangevend 

A-merk met producten van de hoogste 

kwaliteit. Econox is premium distributeur van 

Ruck ventilatoren en luchtbehandelings-

kasten en daarom krijgt u alleen bij Econox  

5 jaar garantie op alle producten van Ruck. 

Alle producten voldoen aan de ERP 2018 

regelgeving. 

Productbeschrijving

De geluidsgeïsoleerde kanaalventilator KVRI 

EC is een efficiënte kanaalventilator met een 

hoog rendement en is voorzien van een EC 

motor. De energiezuinige EC-gelijkstroom-

motor is te traploos te bedienen middels een 

0-10V signaal. De isolatielaag bestaat uit 

glas zijde en een geperforeerde plaat. 

Hiermee is de KVRI EC serie ideaal voor geluids-

gevoelige toepassingen. De waaier van de 

ventilator heeft naar achteren gebogen 

schoepen waardoor bij hogere drukverschillen 

een hoger rendement en lager geluidsniveau 

kan worden gerealiseerd. De kanaalventilator 

wordt gemonteerd op een rechthoekig 

luchtkanaal. Een geïntegreerde thermische 

schakelaar voorkomt doorbranding in de 

kanaalventilator. De kanaalventilatoren zijn 

universeel te gebruiken voor de ventilatie 

van kantoren, opslagruimten, winkels etc.  

De KVRI EC serie is leverbaar met een 

capaciteit van 1790 m³/h tot maximaal  

11505 m³/h en hebben respectievelijk 

afmetingen van 500x250 mm tot 1000x500 mm. 

Ruck is al ruim 25 jaar een toonaangevend 

A-merk met producten van de hoogste kwaliteit. 

Econox is premium distributeur van Ruck 

ventilatoren en luchtbehandelingskasten en 

daarom krijgt u alleen bij Econox 5 jaar 

garantie op alle producten van Ruck.  

Alle producten voldoen aan de ERP 2018 

regelgeving. 

Productbeschrijving

De MPC-D F4 rookgasventilatoren zijn multi-

functionele afzuigventilatoren voorzien van 

een isolatielaag. De motor van de ventilator 

bevindt zich buiten de luchtstroom. Doordat 

de ventilator F400 gecertificeerd is, is een 

continue ventilatie van lucht met een 

temperatuur van 200°C mogelijk en kan in 

geval van brand gedurende 120 minuten 

lucht van 400°C afvoeren. De temperatuur-

klasse F400 is gecertificeerd volgens de 

Europese testnorm DIN EN 12101-3. Naast 

het afvoeren van rookgassen in geval van 

brand is de ventilator uitermate geschikt 

voor dagelijkse ventilatie in horeca, 

winkelcentra, luchthavens en industriële 

gebouwen.

De MPC D F4 rookgasventilator heeft een 

frequentiegestuurde draaistroommotor en 

heeft een capaciteit van 2010 m³/h tot 

maximaal 17540 m³/h. De ventilator beschikt 

over een innovatief motorkoelingsconcept. 

Standaard wordt een van de zijden open 

geleverd. Op deze zijde kunnen verschillende 

toebehoren worden gemonteerd zoals een 

motorbeschermkap, verloopstuk of weer-

bestendige afdekkap. Bekijk alle bijbehorende 

accessoires op de productpagina op de 

website van Econox.

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

ELKI kanaalventilator

• Etaline kanaalventilatoren

• Ventilatie-unit demonteerbaar

• Ingebouwde thermische schakelaar

• Metalen behuizing gegalvaniseerd 

• Ventilator-unit demonteerbaar

• Ingebouwde thermische schakelaar

• Met regelbare snelheid 

 

• Multi-Purpose-Cube

• F400 gecertificeerd

• 200°C mediumtemperatuur

• 400°C gedurende 120 minuten 

KVRI kanaalventilator MPC D F4 rookgas boxventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren
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Productbeschrijving

De MPS-D F4 rookgasventilatoren zijn afzuig-

ventilatoren voorzien van een opendraaiende 

deur. De motor van de ventilator bevindt zich 

buiten de luchtstroom. Doordat de ventilator 

F400 gecertificeerd is, is een continue 

ventilatie van lucht met een temperatuur van 

200°C mogelijk en kan in geval van brand 

gedurende 120 minuten lucht van 400°C 

afvoeren. De temperatuur klasse F400 is 

gecertificeerd volgens de Europese testnorm 

DIN EN 12101-3. Naast het afvoeren van 

rookgassen in geval van brand is de ventilator 

uitermate geschikt voor dagelijkse ventilatie 

in horeca, winkelcentra, luchthavens en 

industriële gebouwen. Doordat de MPS een 

opendraaiende deur heeft zijn alle onderdelen 

goed toegankelijk wat onderhoud vereen-

voudigd. 

De MPS D F4 rookgasventilator heeft een 

frequentiegestuurde draaistroommotor en 

heeft een capaciteit van 1960 m³/h tot 

maximaal 11840 m³/h. De ventilator beschikt 

over een innovatief motorkoelingsconcept. 

Samen met een regendak en motor-

beschermkap zijn de MPS boxventilatoren 

ook geschikt voor buitenmontage. Deze 

accessoires kunt u vinden op de product-

pagina op de www.econox.nl onder het 

kopje “Accessoires”. 

Productbeschrijving

De DVN D F4 aluminium dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werkschakelaar 

en een verticale uitblaasrichting. De motor 

van de ventilator bevindt zich buiten de 

luchtstroom. Doordat de ventilator F400 

gecertificeerd is, is een continue ventilatie 

van lucht met een temperatuur van 200°C 

mogelijk en kan in geval van brand gedurende 

120 minuten lucht van 400°C afvoeren. De 

temperatuurklasse F400 is gecertificeerd 

volgens de Europese testnorm DIN EN 12101-3. 

Naast het afvoeren van rookgassen in geval 

van brand is de ventilator uitermate geschikt 

voor dagelijkse ventilatie in de horeca, winkel-

centra, luchthavens en industriële gebouwen. 

Doordat de MPS een opendraaiende deur 

heeft zijn alle onderdelen goed toegankelijk 

wat onderhoud vereenvoudigd. 

De DVN D F4 rookgasventilator heeft een 

frequentiegestuurde draaistroommotor en 

heeft een capaciteit van 1870 m³/h tot 

maximaal 14350 m³/h. De ventilator beschikt 

over een innovatief motorkoelingsconcept. 

Naast de ventilatoren biedt Econox alle 

originele toebehoren zoals dakopstanden, 

dakadapterplaten, inlaatflenzen, frequentie-

omvormers en regelaars. U vindt alle 

passende accessoires op de productpagina 

op de website. 

Productbeschrijving

De DHN D F4 aluminium dakventilatoren zijn 

krachtige dakventilatoren met werkschakelaar 

en een horizontale uitblaasrichting. De motor 

van de ventilator bevindt zich buiten de 

luchtstroom. Doordat de ventilator F400 

gecertificeerd is, is een continue ventilatie 

van lucht met een temperatuur van 200°C 

mogelijk en kan in geval van brand gedurende 

120 minuten lucht van 400°C afvoeren. De 

temperatuurklasse F400 is gecertificeerd 

volgens de Europese testnorm DIN EN 

12101-3. Naast het afvoeren van rookgassen 

in geval van brand is de ventilator uitermate 

geschikt voor dagelijkse ventilatie in de horeca, 

winkelcentra, luchthavens en industriële 

gebouwen. Doordat de MPS een open-

draaiende deur heeft zijn alle onderdelen 

goed toegankelijk wat onderhoud 

vereenvoudigd. 

De DHN D F4 rookgasventilator heeft een 

frequentiegestuurde draaistroommotor en 

heeft een capaciteit van 2030 m³/h tot 

maximaal 15750 m³/h. De ventilator beschikt 

over een innovatief motorkoelingsconcept. 

Naast de ventilatoren biedt Econox alle 

originele toebehoren zoals dakopstanden, 

dakadapterplaten, inlaatflenzen, frequentie-

omvormers en regelaars. U vindt alle 

passende accessoires op de productpagina 

op de website

• Multi-Purpose-Swingout

• F400 gecertificeerd

• 200°C mediumtemperatuur

• 400°C gedurende 120 minuten 

• F400 gecertificeerd

• 200°C mediumtemperatuur

• 400°C gedurende 120 minuten

• Verticale uitblaasrichting 

• F400 gecertificeerd

• 200°C mediumtemperatuur

• 400°C gedurende 120 minuten

• Horizontale uitblaasrichting 

MPS D F4 rookgas boxventilator DVN D F4 rookgas dakventilator DHN D F4 rookgas dakventilator

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatoren
Compleet assortiment Ruck ventilatoren, ERP compliant

Ventilatoren
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Productbeschrijving

De Itho Daalderop HRU 350 is een WTW-

balansventilatiesysteem met een maximaal 

debiet van 350m³/h bij 100 Pa. Het thermisch 

rendement van de HRU 350 ligt op 94% en 

de unit standaard voorzien van een 100% 

bypassklep en energiezuinige vorstbeveiliging. 

De HRU ECO 350 bestaat uit de centrale 

WTW balansventilatie-unit, een montageset 

en condensafvoeraansluiting (Ø 40 mm 

uitwendig). De WTW-unit is verkrijgbaar met 

perilex of randaarde stekker.

Bij het hoogbouw-model bevinden zich alle 

kanaal-aansluitingen aan de bovenzijde van 

de unit. Bij het laagbouw-model zijn de 

woonhuisaansluitingen aan de onderzijde. 

De aansluitingen van- en naar buiten 

bevinden zich aan de bovenzijde. 

Technische specificaties:

• Maximumdebiet: 350 m³/h bij 100 Pa

• Elektrisch vermogen  

bij maximaal debiet: 154W

• Geluidsvermogen- 

niveau van de kast: 52 dB

• Referentiedebiet: 0,0690 m³/s

• Referentiedrukverschil: 50 Pa

• Afmetingen (HxBxD): 848 x 730 x 479

• Gewicht: 24 kg

• RF (geïntegreerd) 30m vrije veld,  

 868 MHz

Productbeschrijving

De Orcon HealthLine-serie is een WTW-

balansventilatiesysteem met modellen van 

300, 400 en 500 m³/h bij 200 Pa. Het 

thermisch rendement van de WTW-units ligt 

op 99,3% en is standaard voorzien van 100% 

bypassklep en energiezuinige vorstbeveiliging. 

De MaxComfort unit is voorzien van elektrische 

voorverwarmer.

De Orcon EcoMax en MaxComfort is  

door de 13 ingebouwde sensoren zeer 

energiezuinig. Door de 3 vochsensoren,  

8 temperatuursensoren en 2 

anemometersensoren wordt het debiet tot 

op 1 procent nauwkeurig gebalanceerd.

De EcoMax en MaxComfort is geschikt  

voor zowel linker- als rechtermontage. De 

bediening, filters en voorplaat zijn eenvoudig 

aan de andere zijde van de WTW-unit te 

monteren. Daarnaast zijn de kanalen te 

bevestigen aan de boven- of zijkant van de 

unit. Standaard wordt de EcoMax geleverd 

met randaarde stekker, maar is optioneel 

heel eenvoudig te voorzien van een Perilex 

stekker

Productbeschrijving

De Flair 300 en 400 van Brink is een WTW-

balansventilatiesysteem met een maximaal 

debiet van respectievelijk 300 en 400 m³/h bij 

150 Pa. Het thermisch rendement van de 

Brink Flair WTW ligt op 99,1%. De Flair heeft 

zeer uitgebreide bedieningsmogelijkheden 

en is nu standaard voorzien van Brink Home 

en is dus te bedienen met een app op 

smartphone of tablet.

De installatie van de WTW-unit is zeer 

eenvoudig en snel met de installatiewizard. 

Elke stap van het installatieproces wordt stap 

voor stap op de app beschreven waardoor er 

niets vergeten kan worden. Efficiënt en zeer 

effectief!

De Brink Flair is de opvolger van de Brink 

Renovent Excellent serie. Naast een beter 

rendement en de mogelijkheid om de unit 

met een app te bedienen en in te stellen is 

zijn de aansluitmoffen van de Flair standaard 

voorzien van rubber ringen, is er standaard 

een MOD-busprint aanwezig en is er een 

USB aansluiting voor RF bediening.

Woonhuis WTW en Ventilatie
Woonhuis ventilatie direct uit voorraad leverbaar

Itho Daalderop WTW HRU 

• 350 m³/h bij 100 Pa

• Energiezuinige EC-motor

• RFT-ontganger

• Perilex of Randaarde stekker 

• 99,3% rendement

• Zij- of bovenaansluitingen

• Inbouw vochtsensoren 

 

• 99,1% rendement

• Uitgebreide bedieningsmogelijkheden

• Modbus print standaard aanwezig 

 

Orcon HRC WTW Brink Flair WTW

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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Productbeschrijving

De CVE-S is de mechanische woonhuis-

ventilator van Itho Daalderop. De unit is 

standaard voorzien met een interne vocht-

sensor. Deze vochtsensor detecteert een 

plotselinge ophoging van de lucht vochtigheid 

en zal vervolgens gaan optoeren wanneer de 

ventilator in de automatische stand staat 

ingesteld. Het maximale debiet van de box 

bedraagt 325 of 415 m³/h bij 150 Pa.

Met behulp van de potmeters in de box kan 

de capaciteit in de hoogstand en laagstand 

eenvoudig worden aangepast. De CVE-S is 

op iedere denkbare manier te monteren: aan 

de wand, aan het plafond of een schuin dak.

De units zijn voorzien van een perilex of 

eurostekker en RFT ontvanger. Hiermee is 

het mogelijk om de unit zowel met traditionele 

standenschakelaar te bedienen als met een 

draadloze afstandsbediening.

De CVE-S-serie met witte deksel vervangt de 

CVE-serie met blauwe deksel. De mechanische 

ventilatoren hebben dezelfde uitstekende 

specificaties als hun voorganger, maar zijn nu 

standaard voorzien van een vochtsensor en 

zijn uitbreidbaar met externe sensoren en 

het slimme Spider Klimaatsysteem. Hiermee 

voldoet Itho Daalderop aan de meest recente 

richtlijnen: ErP 2018.

Productbeschrijving

De MVS-15 is de mechanische woonhuis-

ventilator van Orcon. Het maximale debiet 

van de MVS 15 is 520 m³/h bij 150Pa. Door 

de ingebouwde vochtsensor zal de 

woonhuisventilator automatisch gaan 

optoeren wanneer er een verhoging in de 

luchtvochtigheid plaatsvindt.

 

Met recht een stille ventilator. Deze ultieme 

prestaties komen voort uit een aantal 

wijzigingen. Eén van de belangrijkste 

wijzigingen is de nieuwe “Greentech 

radicall” gelijkstroom motor in een EPP 

slakkenhuis. Deze combinatie zorgt voor een 

zeer geluidsarme werking. Ook de 

luchtdichtheid en geluiddempende werking 

is dankzij het EPP slakkenhuis nog eens sterk 

verbeterd. De MVS-15RH is de perfecte 

balans tussen geluid, energieverbruik en 

comfort.

Productbeschrijving

Met 240 verschillende badkamerventilatoren 

heeft Econox een ventilator voor iedere 

situatie. Naast standaard badkamerventilatoren 

biedt Econox ventilatoren aan met timer, 

vochtsensor, lichtsensor en zelfs ventilatoren 

met geursensor en app-gestuurde 

badkamer ventilatoren.

• Geïntegreerde vochtsensor

• Energiezunige EC-motor

• Ook als alles-in-één pakket leverbaar 

 

• Instelbaar tot 520 m³/h

• Energiezuinig

• Met vochtsensor

• Ook als alles-in-één pakket leverbaar 

• 240 verschillende modellen

• Ø 100, 125 en 150 mm 

 

 

Itho Daalderop CVE-S 
mechanische ventilator

Orcon MVS-15 
mechanische ventilator

Badkamerventilatoren

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Woonhuis WTW en Ventilatie
Woonhuis ventilatie direct uit voorraad leverbaar
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Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een groot assortiment plafond-

roosters. 

De geperforeerde plafondroosters hebben 

een perforatiegraad van ca. 51% en zijn 

geschikt voor inleg in systeemplafond. 

Gewenst zijn de plafondroosters te voorzien 

van geïsoleerd of ongeïsoleerd toe- of afvoer 

plenum. Het toevoerplenum is in te stellen in 

vier richtingen zodat het ideale luchtpatroon 

ontstaat. De geperforeerde plafondroosters 

hebben een hoge inductiegraad. 

De multidirectionele plafondroosters van 

Grada is geschikt voor de toevoer en afvoer 

van gekoelde of verwarmde lucht in o.a. 

kantoren, winkels, vergaderruimten e.d. Het 

rooster wordt in het systeemplafond 

gemonteerd en heeft een vast, 4 zijdig 

horizontaal uitblaaspatroon. Het rooster is  

te voorzien van een volumeregelklep.

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 werkdagen 

op locatie geleverd

Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een groot assortiment wervel-

roosters. 

De wervelroosters van Grada met vaste 

schoepen zijn geschikt voor de toe- en afvoer 

van gekoelde en verwarmde lucht en hebben 

een hoge inductiegraad wat zorgt voor een 

efficiënte reductie van temperatuurverschillen 

in de ruimte. De wervelroosters met vaste 

schoepen zijn te voorzien van een geïsoleerd 

of ongeïsoleerd plenum of transitiestuk voor 

bovenaansluiting.

Daarnaast biedt Econox de wervelrooster 

voor plafondmontage van Grada aan. Deze 

wervelroosters zijn geschikt voor montage in 

systeemplafond doordat deze op een paneel 

van 600 x 600 mm zijn uitgevoerd. Ook deze 

roosters zijn te voorzien van een geïsoleerd 

of ongeïsoleerd plenum voor optimale 

luchtverdeling.

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 werkdagen 

op locatie geleverd. 

Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een groot assortiment wand-

roosters. 

De wandroosters met enkel- of dubbel 

instelbare lamellen zijn geschikt voor toe- en 

afvoer van gekoelde of verwarmde ventilatie-

lucht en zijn verkrijgbaar in staal of aluminium. 

De vrije doorlaat van deze roosters bedraagt 

ca. 70% afhankelijk van de schoepstand. 

De zichtdichte aluminium doorvoerroosters 

zijn geschikt voor toepassing in kantoren, 

ziekenhuizen, scholen en kleedkamers. Het 

rooster kan in de wand- of in combinatie met 

een tegenkader, in de deur gemonteerd 

worden. 

De roosters met gestanste vaste schoepen 

hebben een afbuiging van 45° en hebben 

een horizontale uitblaasrichting.

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 werkdagen 

op locatie geleverd. 

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen

Plafondrooster Wervelrooster Wandrooster

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtverdeeltechniek

• Plafondroosters 600 x 600

• Geperforeerde roosters

• Multidirectioinele plafondroosters

• Optioneel met plenum 

• Plafondroosters 600 x 600

• Geperforeerde roosters

• Multidirectioinele plafondroosters

• Optioneel met plenum 

• Instelbare schoepen

• Vaste schoepen

• Zichtdichte doorvoerroosters

• Vaste gestanste schoepen 
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Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een volledig assortiment 

kanaalroosters. De kanaalroosters zijn in vele 

maten beschikbaar en worden direct 

gemonteerd in een rond ventilatiekanaal. De 

schoepen in het kanaal kunnen handmatig 

worden ingesteld voor het instellen van een 

optimale luchtverdeling. Het ventilatierooster 

is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en 

wordt gemonteerd middels een zichtbare 

schroefbevestiging. 

De kanaalroosters met een enkele rij vericale 

instelbare schoepen zijn geschikt voor de 

afvoer van ventilatielucht in een rond 

ventilatiekanaal. Kanaalroosters met een 

dubbele rij horizontale en verticale schoepen 

zijn geschikt voor de toevoer. 

Het kanaalrooster is optioneel te voorzien 

van een volumeregelklep. 

Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een volledig assortiment 

lijnroosters. 

De aluminium lijnroosters verstelbare 

trommels zijn in te stellen over een hoek van 

180°. Het rooster is geschikt voor de toevoer 

van gekoelde of verwarmde ventilatielucht. 

Voor montage in het plafond wordt 

aangeraden een aansluitplenum te 

gebruiken. Het rooster is te voorzien van 1 

tot 4 instelbare trommels. 

Het lijnrooster met instelbare patroonbladen 

is ook instelbaar over een hoek van 180°. Ten 

opzichte van het lijnrooster met verstelbare 

trommels heeft het lijnrooster met patroon-

bladen een grotere luchtdoorlaat en is dit 

rooster geschikt voor zowel toevoer als 

afvoer van gekoelde of verwarmde 

ventilatielucht. Het rooster is te voorzien van 

1 tot 6 instelbare patroonbladen.

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 

werkdagen op locatie geleverd. 

Productbeschrijving

Grada lamellen buitenluchtroosters zijn 

geschikt voor de aan- en afvoer van grote 

luchthoeveelheden in verwarmings- 

ventilatie- of luchtbehandelingsinstallaties. 

De buienluchtroosters worden gemonteerd 

aan de wand. Door het modulaire 

bouwsysteem zijn ze leverbaar in iedere 

maatvoering. De roosters zijn door haar 

vormgeving (lamellen onder een hoek van 45°) 

regeninslag vrij. De netto doorlaat van de 

buitenlucht ventilatierooster bedraagt ca. 60%. 

Het hele gamma is leverbaar in staal en 

aluminiums. De roosters worden zonder 

meerprijs gecoat in RAL 9010, 9016, 9003, 

9005 of 7001. Tegen meerprijs zijn de roosters 

voorzien van een afwijkende RAL kleur. 

Kanaalroosters Lijnroosters Buitenlucht ventilatieroosters

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

• Instelbare schoepen

• Gegalvaniseerd plaatstaal

• Beschikbaar in grote afmetingen 

 

• Instelbare patroonbladen

• Design afwerking

• Geschikt voor toevoer en afvoer 

 

• In staal en aluminium

• Alle maatvoeringen mogelijk

• Standaard incl. gaas 

 

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen

Luchtverdeeltechniek
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Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een volledig assortiment 

jetroosters. 

Jetroosters zijn geschikt voor de toevoer van 

verwarmde of gekoelde lucht met een groot 

temperatuurverschil tegenover de ruimte-

temperatuur. Door het aerodynamische 

design zeer geschikt voor hoge uitblaas-

snelheden met een gering geluidsniveau. 

Daarbij kunnen de roosters een zeer grote 

afstand overbruggen waardoor ze zeer 

geschikt zijn voor toepassing in winkelcentra, 

luchthavens, theaters, bioscopen of 

bedrijfshallen. De uitblaasrichting van het 

rooster is instelbaar over 60°. 

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 werkdagen 

op locatie geleverd. 

Productbeschrijving

Econox biedt u een breed assortiment aan 

gevelroosters. De roosters zijn uitermate 

geschikt voor luchttoevoer en luchtafvoer 

van ventilatielucht. 

Productbeschrijving

De Econox roosterdeuren zijn volledig op 

maat geproduceerd en worden desgewenst 

ingemeten en geplaatst. De deur is leverbaar 

in enkele en dubbele uitvoering en wordt in 

de gewenste RAL kleur uitgevoerd. 

De roosterdeuren worden compleet met 

inbouw (metsel) frame en hang- en sluitwerk 

geleverd. De deuren worden voorzien van 

lamellen profiel rooster.

Jetrooster Gevelrooster Roosterdeuren

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtverdeeltechniek

• Instelbaar over 60°

• Groot inductievermogen

• Uiterst gering geluidsniveau 

 

• Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer

• Breed assortiment

• Leverbaar in diverse afmetingen 

 

• Hoogwaardige kwaliteit maatwerk

• Voorzien van lamellen profiel rooster 

•  Compleet geleverd met hang- en 

sluitwerk 

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen
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Productbeschrijving

Econox biedt u een breed assortiment aan 

ventilatieventielen. De ventielen zijn uitermate 

geschikt voor luchttoevoer en luchtafvoer 

van ventilatielucht en leverbaar in meerdere 

uitvoeringen en afmetingen. 

 

Productbeschrijving

Gegalvaniseerde ronde VAV variabele 

volume regelaar voorzien van klepblad met 

lage luchtweerstand. De VAV-klep is uitgerust 

met een elektronische regeling en een 

ingebouwde aluminium differentieeldruk-

opnemer. Deze regelaar wordt toegepast om 

luchtdebieten af te regelen in functie van 

luchtkwaliteit en/of temperatuur. Het klepblad 

is voorzien van een EPDM dichtings strip en 

onderhoudsvrije lagering. Behuizing voldoet 

dankzij laser gelaste naden aan luchtdicheids-

klasse C volgens EN 12237, klepblad voldoet 

aan klasse 2 volgens EN 1751. 

De ronde VAV klep is leverbaar in 

enkelwandige (BRS) en dubbelwandige 

(BRD) uitvoering van Ø 100 mm tot en met Ø 

400 mm. 

 

Productbeschrijving

Als leverancier van Grada ventilatieroosters 

biedt Econox een volledig assortiment 

lijnroosters. 

De aluminium lijnroosters verstelbare 

trommels zijn in te stellen over een hoek van 

180°. Het rooster is geschikt voor de toevoer 

van gekoelde of verwarmde ventilatielucht. 

Voor montage in het plafond wordt 

aangeraden een aansluitplenum te 

gebruiken. Het rooster is te voorzien van  

1 tot 4 instelbare trommels. 

Het lijnrooster met instelbare patroonbladen 

is ook instelbaar over een hoek van 180°. Ten 

opzichte van het lijnrooster met verstelbare 

trommels heeft het lijnrooster met patroon-

bladen een grotere luchtdoorlaat en is dit 

rooster geschikt voor zowel toevoer als 

afvoer van gekoelde of verwarmde ventilatie-

lucht. Het rooster is te voorzien van 1 tot 6 

instelbare patroonbladen.

Alle ventilatieroosters van Grada zijn zonder 

meerprijs leverbaar in RAL 9010, 9003, 9005, 

9016 en 7001 en worden binnen 15 werkdagen 

op locatie geleverd. 

Ventilatieventielen Ronde VAV variabele 
volumeregeling

Rechthoekige VAV variabele 
volumeregeling

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

• Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer

• Breed assortiment

• Leverbaar in diverse afmetingen 

 

• Werkingsbereik tussen 0,8 en 12 m/s

• Enkelwandig of dubbelwandig

• Luchdichtheidsklaase C 

• Luchtvolumegestuurde servomotor  

met display

• Instelbare patroonbladen

• Design afwerking

• Geschikt voor toevoer en afvoer 

 

Luchtverdeeltechniek

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen
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Productbeschrijving

De CRSL is een ronde constante volume 

regelaar zonder voeding. Op het paneel is 

eenvoudig het luchtdebiet in te stellen en af 

te lezen. Het mechanisme is uitgerust met 

een extra trillingsdemper die ongewenste 

trillingen van het klepblad voorkomt. 

Daarnaast zorgt de dubbele lipafdichting 

voor een SAFE luchtdichte aansluiting.

Tevens is de constant volumeregleaar 

verkrijgbaar met een isolatielaag van 50 mm 

minerale wol 

 

Productbeschrijving

De instelbare regelmodule zorgt voor een 

constant debiet, ongeacht de aeraulische 

schommelingen in uw ventilatiesysteem. Het 

stabiliseert de debieten in uw mechanische 

ventilatie of klimaatregelsysteem. De module 

heeft een dubbele lipafdichting van elasto-

meer voor een goede bevestiging en perfecte 

afdichting in het systeem. De regelmodule is 

gemakkelijk in te stellen op een door u 

gewenst constante luchtstroom door middel 

van een draaibare ring. Het regelmembraan 

zet uit en trekt zich terug naarmate het 

drukverschil tussen de voor en achterzijde van 

de module, waardoor de lucht-doorlaat-

opening verandert. 

De module is eenvoudig te installeren in een 

ronde ventilatiebuis vlak bij een aftakking of 

een eindstuk.

Productbeschrijving

Woningen en gebouwen worden steeds 

duurzamer ontworpen. Een optimale 

luchtverdeling draagt bij aan een energie-

zuinige installatie en een comfortabel 

binnenklimaat. De contraroterende klepsecties 

van Econox zijn de basis voor deze optimale 

luchtverdeling.

De contraroterende klepsecties worden 

toegepast in ventilatiekanalen zodat de lucht 

gecontroleerd wordt getransporteerd met 

een optimale regelkarakteristiek als resultaat. 

Met de contraroterende klepsecties kunt u 

verschillende luchtstromen mengen. Ook is 

het mogelijk om luchthoeveelheden te 

regelen of luchtkanalen af te sluiten. De 

contraroterende klepsecties worden veelal 

gemonteerd bij belangrijke aftakkingen van 

een hoofdkanaal, bijvoorbeeld bij elke 

verdiepings aftakking. Door de rubberen 

afdichting tussen de kleppen hebben de 

Econox contraroterende klepsecties een zeer 

laag lekverlies. De aerodynamische vleugel-

vorm van de kleppen zorgen voor een 

optimale luchtstroom met een zeer lage 

weerstand. 

Ronde CAV constant 
volumeregeling

Inbouw constante 
volumeregelaar

Contraroterende klepsecties

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtverdeeltechniek

• Constant volumeregelaar

• Geen externe voeding nodig

• Gemakkelijk leesbare selectie schaal

• Dubbele lipafdichting voor luchtdichte 

aansluiting

• Dubbele lip afdichting

• Eenvoudig in te bouwen

• Leverbaar in meerdere diameters 

 

• Optimale regelkarakteristiek

• Snel en op maat geleverd

• Luchtdichtheidsklasse C

• Aluminium 

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen
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Productbeschrijving

Regelkleppen worden gebruikt in een 

luchtkanaal om de luchtdebiet te regelen. 

De motorbediende regelkleppen van Econox 

zijn uitermate geschikt voor het vraaggestuurd 

bedienen van een regelklep middels een 

Belimo klepaandrijving. Deze Belimo 

servomotoren hebben een open/dicht- of 

een 0-10V modulerend signaal. De sendzimir 

verzinkten regelkleppen hebben een SAFE 

verbinding met rubber afdichting. Hierdoor 

zijn de regelkleppen volledig luchtdicht en 

voldoen aan luchtdichtheidsklasse C.

Exclusief Belimo klepaandrijving.

Productbeschrijving

De iris demper is met de verstelbare 

regelplaten een perfect luchtstroom regel- 

en meetapparaat voor ronde luchtkanalen. 

De regelplaten van gegalvaniseerd staal of 

RVS zijn gemakkelijk te verstellen door 

middel van een regelmoer of hendel. Met 

behulp van een manometer kan eenvoudig 

en betrouwbaar de luchtstroom gemeten 

worden en de regelplaten op een ideale 

opening worden ingesteld. Deze iris demper 

is geschikt voor montage op ronde lucht-

kanalen met een diameter van 100 mm. 

De iris demper heeft en stevige constructie 

en heeft bovendien een erg laag geluids-

niveau. Daarnaast is het mogelijk om 

onafhankelijk van de stroomrichting te 

bedienen. 

Motorbediende regelklep Iris demper

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Luchtverdeeltechniek

• Luchtdichtheidsklasse C

• Voor reguleren van een luchtstroom 

• Excl. Belimo klepaandrijving 

 

• Optimale regelkarakteristiek

• Snel en op maat geleverd 

• Luchtdichte klepas afdichting

• Aluminium 

A
pp

en
da

ge
s Luchtverdeeltechniek

Luchtverdeeltechniek
Groot assortiment. Leverbaar in meerdere standaard kleuren binnen 15 werkdagen
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Productbeschrijving

Geluid overlast door ventilatie is een veel 

voorkomend probleem in een installatie.  

De Econox-coulissendempers dienen ervoor 

om het geluid, dat zich in een luchtkanaal 

voortplant, te reduceren. Om toch aan de 

gewenste luchthoeveelheden te komen 

kunnen wij voor u de juiste selecteren en 

produceren. Te gebruiken voor montage als 

aanzuigdemper, kanaaldemper of 

uitlaatdemper.

Het produceren van coulissen dempers is 

maatwerk. Econox produceert on demand 

naar de afmetingen zoals u ze in het werk 

nodig heeft met een maximum levertijd van 

10 werkdagen.

Wilt u een offerte op maat ontvangen,  

neem dan contact op met een van onze 

medewerkers. 

Productbeschrijving

Een goede en eenvoudige manier om 

geluidsoverlast in een ventilatiesysteem te 

voorkomen is de ronde, starre geluiddemper 

van Econox. De geluidsdempers zijn in 

verschillende lengtes en diameters verkrijgbaar 

met 50 mm en 100 mm isolatiemateriaal. 

Naar mate er gekozen wordt voor een 

langere geluiddemper zal het geluid meer 

reduceren. 

Alle ronde, starre geluiddempers bevatten 

safe-verbindingen voor luchtdichte en 

gemakkelijke installatie. De geluiddempers 

zijn vervaardigd uit sendzimir verzinkte staal 

met vaste buitenmantel en geperforeerde 

binnenmantel. 

Productbeschrijving

Druppelvangers zijn een ideale oplossing 

voor situaties waarbij de doorlaat van 

luchtroosters te klein is waardoor water het 

luchtkanaal in gezogen kan worden of als 

extra zekerheid. De druppelvangers van 

Econox zijn geschikt voor het afvangen en 

afvoeren van waterdruppels uit een 

luchtstroom en kunnen direct worden 

gemonteerd achter het ventilatierooster. 

De druppelvanger zorgt er in deze situatie 

voor dat de aangezogen water niet verder 

het luchtkanaal in kan of bij de ventilator kan 

komen, waardoor het complete system 

beschermd wordt. Indien ze recht achter het 

rooster geplaatst worden, zal het water over 

de onderste schoep worden afgevoerd. 

Hierdoor is geen voorziening voor water 

afvoer nodig. 

Appendages
Toevoeging van completering van luchtsystemen

Rechthoekige coulissendempers

• Hoge geluidsreductie van de installatie

• Snel en op maat geleverd 

 

 

• Star en rond

• Safe-verbinding 

• Gemakkelijk te installeren 

 

• Meest gebruikte model in Nederland

• Aluminium en PP schoepprofiel 

• Beschermt ventilatiesystemen tegen 

water 

Ronde geluiddempers Druppelvangers
aluminium

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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Productbeschrijving

Econox biedt verschillende luchtfilterboxen 

aan voor de filtering van ventilatielucht.  

Alle filterboxen zijn vervaardigd uit een 

gegalvaniseerd plaatstalen behuizing met 

afsluitbare deksel waaruit de filter kan 

worden geplaatst of vervangen. 

 

De filterbox met vliesfilter wordt standaard 

geleverd met een ISO Coarse 45% (G3) 

vliesfilter. Deze filter wordt diagonaal in de 

filterbox geplaatst. 

 

De luchtfilterbox voor zakkenfilter wordt 

voorzien van een ISO Coarse 70% (M5) of 

ISO ePM 2.5 60% (F7) zakkenfilter voor 

grondige filtering van ventilatielucht. Filters 

zijn los verkrijgbaar.

 

De luchtfilterbox met warmteregister kan  

de lucht, naast filtering met zakkenfilter, 

voorverwarmen. Bekijk het product op  

www.econox.nl voor alle technische 

specificaites van de luchtfilterbox met 

warmteregister.

Productbeschrijving

Econox biedt u diverse koel- en warmte-

batterijen met een ronde aansluiting voor 

het koelen of verwarmen van ventilatielucht. 

Deze ongeïsoleerde koudwater koeler, en  

DX batterij zijn vervaard uit gegalvaniseerd 

plaatstaal en geschikt voor montage aan 

plafond of muur. Daarnaast zijn de koel- en 

warmtebatterijen met ronde aansluiting 

voorzien van een condensopvangbak.

Productbeschrijving

Econox biedt u diverse koel- en warmte-

batterijen met een rechthoekige aansluiting 

voor het koelen of verwarmen van ventilatie-

lucht. Deze geïsoleerde koudwater koeler, en 

DX batterij zijn vervaard uit gegalvaniseerd 

plaatstaal en geschikt voor montage aan 

plafond of muur. Daarnaast hebben de koel- 

en warmtebatterijen met rechthoekige 

aansluiting een variabele luchtrichting en 

aansluitzijde en zijn daarbij uitgerust met een 

geïntegreerde condensafvoer.

• Behuizing uit gegalvaniseerd plaatstaal

• Vliesfilterbox

• Zakkenfilterbox

• Filterbox met warmteregister 

• Gegalvaniseerd plaatstaal

• Ongeïsoleerd

• Koudwaterkoeler of DX-verwarmings-

batterij

• Links of rechts uitgevoerd

• Gegalvaniseerd plaatstaal

• Geïsoleerd

• Koudwaterkoeler of DX-verwarmings-

batterij

• Variabele luchtrichting en aansluitzijde

Luchtfilterbox Ronde koel- en warmtebatterij Rechthoekige koel- en 
warmtebatterij

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Appendages
Toevoeging van completering van luchtsystemen
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Productbeschrijving

Econox is officieel partner en voorraadhouder 

van Rf-t brandkleppen. Rf-Technologies is een 

toonaangevende Europese fabrikant van 

brandkleppen en brandwerende oplossing 

voor bouw en industrie.

Ronde brandkleppen zijn leverbaar van rond 

100 mm t/m 315 mm in uitvoering 

CR60+MFUS, 60 minuten brandwerend. In 

diameter 355 mm t/m 630 mm leverbaar in 

uitvoering CR2+CFTH, 120 minuten 

brandwerend.

Dankzij het dunne klepblad hebben de CR60 

kleppen een minimale drukverlies. Alle 

modellen zijn uitgerust met een smeltlood 

welke bij een temperatuur hoger dan  

72 graden Celsius de klep automatisch doet 

sluiten en 60 tot 120 minuten 

brandwerendheid garandeert.

Productbeschrijving

Econox is officieel partner en voorraadhouder 

van Rf-t brandkleppen. Rf-Technologies is 

een toonaangevende Europese fabrikant van 

brandkleppen en brandwerende oplossing 

voor bouw en industrie. 

Rechthoekige brandkleppen zijn leverbaar  

in formaten 200 mm x 100 mm tot en met 

800 mm x 600 mm in uitvoering CU-LT,  

tot 120 minuten brandwerend. Deze 

brandkleppen hebben een minimaal 

drukverlies dankzij het toegepaste dunne 

klepblad.

Tevens op aanvraag leverbaar in grotere 

afmetingen type CU2 tot maximaal 1500 mm 

X 1000 mm. Tevens op aanvraag leverbaar 

met afwijkende aansluitingen en 

bedieningen.

Productbeschrijving

Compacte brandwerende ronde brand-

kleppen oplossing voor luchtkanalen met 

een kleine diameter. Bij brand sluit deze 

brandklep mechanische het luchtkanaal af. 

De brandwerendheid is 60 minuten. Deze 

vlinderkleppen zijn zeer gebruiksvriendelijk 

en gemakkelijk te installeren in het 

ventilatiekanaal.

De brandklep wordt in het kanaal op zijn 

plaats gehouden door een rubberen 

afdichtingring. Het smeltlood zorgt bij  

72 graden Celsius dat de brandklep sluit. 

Deze vlinderbrandklep voldoet aan de 

strenge gestelde eisen zoals beschreven in 

de EN 1366-2 en is direct uit voorraad 

leverbaar.

Appendages
Toevoeging van completering van luchtsystemen

Ronde brandkleppen

• Brandwerende Rf-t brandkleppen

• Goedgekeurd volgens de  

EN 1366-2 norm 

• Leverbaar in vele diameters 

•  Brandwerende Rf-t brandkleppen

• Goedgekeurd volgens de  

EN 1366-2 norm 

• Luchtdichtheidsklasse B 

• 90% rendement

• Volumeconstante EC-Ventilatoren

• Geschikt voor buitenlucht tot -20°C

• ETA Warmteterugwinningsinstallatie

• Compleet met Plug-n-play regeling

Rechthoekige brandkleppen Vlinder ronde brandkleppen 

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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Productbeschrijving

De inno overspraakdemper is een geluid-

demper en volumeregelaar voor ronde 

luchtkanalen. De demper is zodanig gemaakt 

dat hij na zacht aandrukken klemvast in een 

luchtkanaal zit en niet verschuift. Door 

meerdere dempers achter elkaar te plaatsen 

kan de geluidsreductie verder opgevoerd 

worden. De demper is vervaardigd uit flexibel 

polyurethaan vlokkenschuim en aan één zijde 

voorzien van een stofwerende PU-folie.

De demper heeft een aantal ovale openingen 

waarin zich een plug bevindt. Het drukverlies 

over de demper wordt geregeld door een of 

meerdere pluggen te verwijderen. Door het 

specialse geluidsabsorberende materiaal en 

de vormgeving van de openingen blijft de 

geluidsproductie van de demper zelf laag, 

ook bij grote drukval. Daarnaast hebben de 

dempers ook een kleine opening die wordt 

gebruikt om het drukverschil over de demper 

te meten. 

De inno overspraakdempers worden toege-

past als geluiddemper van ventilatiesystemen 

in woningen en kantoren. 

Productbeschrijving

De HomEvap zorgt voor een aangenaam 

leefklimaat zowel de winter als zomer. De 

HomEvap bevochtiger zorgt in de winter 

voor een perfect vochtgehalte, regelbaar tot 

maximaal 78%. Met de HomEvap koeler is 

mogelijk om uw wtw in de zomer niet te 

laten werken als een warmtewisselaar, maar 

als een koudewisselaar om zo een aangename 

temperatuur te realiseren in de woning.

De HomEvap bevochtiger, koeler en combi 

comfort zijn geschikt om op alle warmte 

terugwin systemen (wtw’s) aan te sluiten. 

Afhankelijk van het model sluit u deze aan  

op de toevoer of retour van de woningzijde. 

De HomEvap koeler en bevochtiger zijn 

eenvoudig te installeren via koppelstukken. 

Naast de WTW serie is er ook een standalone 

beschikbaar namelijk de HomEvap direct. 

• Geluiddemper

• Volumeregelaar

• Flexibel polyurethaan vlokkenschuim 

 

• WTW luchtbevochtiger

• WTW koeler

• Legionellaveilig

• Voor alle WTW-systemen 

Inno overspraakdemper HomEvap

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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Productbeschrijving

De vernieuwde serie NASA dakkappen zijn 

uitermate geschikt voor het aan- en afvoeren 

van grote lucht en ventilatie hoeveelheden. 

De nieuwe constructie zorgt voor nog meer 

duurzaamheid. Econox geeft 10 jaar garantie. 

De NASA-H is voorzien van horizontale 

regenwerende lamellen. De dakkap is tevens 

leverbaar in zeer grote afmetingen zodat de 

luchtaanzuig of -afvoer van meerdere 

ventilatie installaties gecombineerd kan 

worden. Het is ook mogelijk om de NASA 

serie als gecombineerde toevoer en afblaas 

uit te voeren. In de NASA serie is ook een 

verticaal model (NASA-V) leverbaar, of in een 

gecombineerde uitvoering (NASA-HV).

De maximaal te adviseren luchtsnelheid bij 

afblaas is 5 m/s en bij aanvoer 3 m/s.

De NASA-H zijn vervaardigd uit aluminium 

en zijn standaard afgewerkt in RAL 7035 en 

zijn tegen meerprijs in andere RAL kleuren 

leverbaar. Bij de dakkap kan een 

ongeïsoleerde of geïsoleerde dakopstand 

geleverd worden. 

Productbeschrijving

De vernieuwde serie NASA dakkappen zijn 

uitermate geschikt voor het afvoeren van 

grote lucht- en ventilatie hoeveelheden. De 

nieuwe constructie zorgt voor nog meer 

duurzaamheid. Econox geeft 10 jaar garantie. 

De NASA-V is een verticaal model. Het grote 

voordeel van verticaal luchttransport is de 

geluidsbeperking in de omgeving. Tevens is 

deze dakkap in verzonken uitvoering leverbaar 

voorzien van een regenafvoer. De dakkap is 

leverbaar tot zeer grote afmetingen zodat de 

luchtafvoer van meerdere ventilatie installaties 

gecombineerd kan worden. Het is ook 

mogelijk om de dakkap als gecombineerde 

toevoer en afblaas uit te voeren. (NASA-HV). 

In de NASA serie is ook een horizontaal 

model (NASA-H) leverbaar.

De te adviseren luchtsnelheid bij afblaas is  

4 -5 m/s.

De NASA-V zijn vervaardigd uit aluminium en 

zijn standaard afgewerkt in RAL 7035 en zijn 

tegen meerprijs in andere RAL kleuren 

leverbaar. Bij de dakkap kan een ongeïsoleerde 

of geïsoleerde dakopstand geleverd worden. 

Productbeschrijving

De vernieuwde serie NASA dakkappen zijn 

uitermate geschikt voor het afvoeren van 

grote lucht- en ventilatie hoeveelheden. De 

nieuwe constructie zorgt voor nog meer 

duurzaamheid. Econox geeft 10 jaar garantie. 

De NASA-HV is een model waarin de 

horizontale NASA-H en de verticale NASA-V 

gecombineerd zijn. Ook in deze gecombi-

neerde dakkap is het horizontale gedeelte 

voorzien van lamellen en het verticale 

gedeelte voorzien van regenafvoer. De dakkap 

is leverbaar tot zeer grote afmetingen zodat 

de luchtafvoer van meerdere ventilatie 

installaties gecombineerd kan worden. Voor 

selectie van de juiste aluminium dakopstand 

dient u rekening te houden met 200mm 

tussenruimte tussen de NASA-H en NASA-V.

De maximaal te adviseren luchtsnelheid bij 

horizontale afblaas is 5 m/s en bij horizontale 

aanvoer 3 m/s. De te adviseren luchtsnelheid 

bij verticale afblaas is 4 -5 m/s.

De NASA-V zijn vervaardigd uit aluminium en 

zijn standaard afgewerkt in RAL 7035 en zijn 

tegen meerprijs in andere RAL kleuren 

leverbaar. Bij de dakkap kan een ongeïsoleerde 

of geïsoleerde dakopstand geleverd worden. 

Dakkappen
Standaard en maatwerk dakkappen voor aan- en afvoer van lucht

NASA-H Dakkap

• Geschikt voor grote luchthoeveelheden

• Leverbaar in zeer grote afmetingen

• Geschikt voor aan- en afvoer

• 10 jaar garantie op NASA-H dakkap 

horizontaal

• Geschikt voor grote luchthoeveelheden

• Verticaal luchttransport

• Voorzien van regen opvang element

• 10 jaar garantie op NASA-V dakkap 

horizontaal

• Geschikt voor grote luchthoeveelheden

• Leverbaar in zeer grote afmetingen

• Voor gecombineerde toe- en afvoeren

• 10 jaar garantie  

NASA-V Dakkap NASA-HV Dakkap

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl
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Productbeschrijving

De Econox NASO-H dakkap is speciaal 

ontworpen voor de aan- en afvoer van grote 

luchthoeveelheden. De dakkap heeft een 

rechthoekige aansluiting en is leverbaar in 

diverse maatvoeringen. In de tabel vindt u 

het standaard leveringsprogramma. Tevens 

kunnen op verzoek afwijkende maten worden 

geleverd. Als optie is het mogelijk de dakkap 

uit te voeren met gecombineerde aan- en 

afvoer.

De NASO-H dakkap is geheel in aluminium 

uitgevoerd. De onderzijde is standaard 

voorzien van Econox Thermoduct isolatie te 

voorkoming van condensvorming. Inwendig 

is de dakkap voorzien van vogelgaas.

De te adviseren luchtsnelheid bij afblaas is  

4 -5 m/s.

De NASO-H is standaard afgewerkt in RAL 

7016 en is tegen meerprijs in andere RAL 

kleuren leverbaar. Bij de dakkap kan een 

ongeïsoleerde of geïsoleerde dakopstand 

geleverd worden.

 

Productbeschrijving

De ronde deflectorkap is een eindkap voor 

een rond ventilatiekanaal. De deflectorkap 

heeft een verticale luchtafvoer. Om regeninslag 

tegen te gaan is de deflectorkap voorzien 

van een trechter-vormig opvangelement met 

afvoer. De uitgeblazen ventilatielucht wordt 

langs de trechter af verticaal afgevoerd.

De deflectorkappen zijn leverbaar in sendzimir 

verzinkt staal en RVS in een diameter van  

100 mm tot maximaal 630 mm. 

Productbeschrijving

Aluminium ventilatiekap voor verticale lucht 

aan- en afvoer met een lage luchtweerstand. 

De luchtstroom uit de kap is dankzij haar 

constructie weinig gevoelig voor verschillende 

winddrukken op het dak. De Stream-Vent 

ventilatie dakdoorvoer is regeninslagvrij en 

uitermate geschikt voor de aan- en afvoer 

van grotere luchthoeveelheden van enkele of 

gecombineerde ventilatiesystemen. De 

luchtdichtheidsklasse van de Stream-Vent 

ventilatiekap is conform luchtdichtheids-

klasse C.

De Stream-Vent ventilatiekap is verkrijgbaar 

met een aansluitdiameter van Ø 160 mm tot 

Ø 630. Ook levert Econox de bijbehorende 

Stream-Vent plakplaat. 

• Voorzien van thermoduct isolatie

• Gemaakt uit aluminium

• Standaard RAL 7016 

 

• Sendzimir verzinkt

• Ook leverbaar in RVS

• Eventueel voorzien van flens 

 

• Lage weerstand

• Verticale aan- en afvoer

• Regeninslagvrij 

 

NASO-H Dakkap Deflectorkap rond Stream-vent ventilatiekappen

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Dakkappen
Standaard en maatwerk dakkappen voor aan- en afvoer van lucht

D
akkappen
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Prefab schoorstenen
Geprefabriceerde hoogwaardige aluminium schoorstenen

Alfa Compact schoorsteen

• De compactste prefab schoorsteen

• Volledig hoogwaardig aluminium

• Snelle en gemakkelijke montage

• 10 jaar garantie 

• Geschikt voor HP Coolblue & Combinair

• Voordelige kant-en-klare oplossing

• Scherp geprijsd en snel geleverd

• 10 jaar garantie 

•  Kant-en-klare schoorsteen

• Volledig lucht- en lekdicht

• Iedere uitvoering mogelijk

• 10 jaar garantie 

Itho Daalderop prefab 
schoorsteen

Maatwerk prefab schoorsteen

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Prefab schoorstenen

Productbeschrijving

Speciaal voor eengezinswoningen levert 

Econox de Alfa Compact schoorsteen. Een 

compacte gecombineerde schoorsteen voor 

de toe- en afvoer van de cv-ketel, een afvoer 

van de ventilatie en een afvoer van de riool- 

ontluchting. Voordelen van de Alfa Compact 

schoorstenen zijn het lichte gewicht, snelle en 

gemakkelijke montage, 100% blijvend lekvrij, 

hoogwaardig materiaal en een snelle levering. 

Tevens is de Alfa Compact schoorsteen het 

meest compacte formaat in haar soort.

De Alfa Compact schoorsteen is een 

voordelige universele prefab oplossing voor 

de woningbouw. De afmeting van de prefab 

aluminium schoorsteen is 313 x 313 mm en is 

leverbaar in 4 types. Een linkse en rechtse 

uitvoering, met of zonder riool ontluchting. 

Standaard wordt de schoorsteen uitgevoerd 

in RAL 7016 (afwijkende RAL kleuren zijn op 

aanvraag verkrijgbaar) en is de schoorsteen 

voorzien van verlengde kanalen (L= 650 mm). 

Indien er langere kanalen gewenst zijn, 

kunnen de aansluit kanalen van de prefab 

schoorsteen tegen meerprijs ook met een 

lengte van 1000 mm worden geleverd.

Productbeschrijving

In samenwerking met IthoDaalderop heeft 

Econox de Ecotop IthoDaalderop schoorsteen 

ontwikkeld. De IthoDaalderop prefab 

schoorsteen is speciaal ontwikkeld voor de 

HP Coolcube en Combinair warmtepomp 

systemen. Deze schoorsteen is voorzien van 

toe- en afvoer kanalen voor zowel de cv-ketel 

als de geïsoleerde luchtkanalen aansluitingen 

op de warmtepomp. Indien gewenst wordt 

de schoorsteen geleverd met een aansluiting 

voor de riool-ontluchting. Door de compacte 

vormgeving en hoogwaardig gebruikte 

materialen biedt deze kant en klare schoor-

steen de oplossing voor uw dak uitmonding.

Voordelen van de Ecotop IthoDaalderop 

schoorsteen zijn het lichte gewicht, snelle en 

gemakkelijke montage, 100% blijvend lekvrij, 

hoogwaardig materiaal en een snelle levering. 

De prefab aluminium schoorsteen is leverbaar 

in 4 types. Links, rechts en met of zonder 

rioolontluchting. 

Naast de standaard maatvoering levert 

Econox ook maatwerk schoorstenen voor 

iedere toepassing. De Ecotop IthoDaalderop 

schoorsteen kan toegepast worden op 

diverse daktypes, zoals een vlak, hellend en 

nok dak. Als extra optie kan Econox 

(luchtdichte) dakbeschot-platen leveren.

Productbeschrijving

Econox produceert de prefab maatwerk 

schoorsteen, een kant en klare schoorsteen 

voor de aan- en afvoer van lucht. Door de 

volledig geautomatiseerde processen is 

Econox in staat iedere schoorsteen te 

produceren. Voor maatvoering, toepassing, 

techniek en kleur zijn er geen beperkingen. 

Bij de ontwikkeling van de prefab schoorstenen 

wordt uitgegaan van de meest recente eisen 

en voorschriften op het gebied van de afvoer 

van verbrandingsgassen, de toe- en afvoer 

van lucht, ventilatie en riool. Het toepassen 

van een prefab gecombineerde schoorsteen 

heeft als voordeel dat u alle aanwezige aan- 

en afvoer kanalen gecombineerd kunt laten 

uitmonden. De prefab schoorsteen van Econox 

is gemaakt van hoogwaardige materialen en 

volledig lucht- en lekdicht. Econox ontwikkelt 

iedere schoorsteen exact volgens uw 

specificatie.

De prefab schoorstenen van Econox zijn 

zowel voor platte als hellende daken 

geschikt en kunnen geleverd worden met 

dakopstanden, plakplaten, indekstukken en 

loodslabben. Uiteraard kunnen de prefab 

schoorstenen toegepast worden op bouw-

kundige opstanden. De Econox schoorsteen 

is volledig uitgevoerd in aluminium en 

standaard voorzien van poedercoating. 
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Productbeschrijving

De RenoTop schoorsteen is ontwikkeld om 

bestaande gecombineerde schoorstenen of 

uitmondingen te vervangen. Deze schoor-

steen is voorzien van een aansluit niveau en 

de bestaande voorzieningen zoals rookgas-

afvoer, ventilatie en riool ontluchting worden 

door middel van geïntegreerde flexibele 

aansluitingen verbonden met bestaande 

schachtkanalen.

Deze schoorsteen voldoet aan alle actuele 

normen en aan de strengste eisen. Door 

middel van voorafgaande inspectie wordt 

een zo economisch mogelijke indeling 

gemaakt. Deze schoorstenen worden prefab 

ontwikkeld en kunnen zonder hinder van 

gebruikers worden geïnstalleerd.

Productbeschrijving

De RenoBox schoorsteen ommanteling is 

een kosten- en tijdbesparende oplossing 

voor het renoveren van bestaande bouw-

kundige of gemetselde schoorstenen. Een 

montage frame zorgt voor de fixatie van 

deze aluminium ommanteling.

De bestaande uitmondingen zoals grespotten 

en rookgasafvoeren worden in deze mantel 

geïntegreerd. Deze oplossing heeft door haar 

aluminium uitvoering een lange levensduur.

Alle schoorstenen van Econox worden 

standaard voorzien van een polyester 

coating in een door de klant te bepalen 

kleur. Evenals de RenoTop is Econox ook 

uitstekend in staat om deze schoorsteen 

volledig te monteren.

Op deze manier kan Econox het project   

turn-key opleveren.

Productbeschrijving

Naast prefab gecombineerde schoorstenen 

voor installatie doeleinden produceerd 

Econox ook maatwerk schoorstenen en 

dakkappen voor diverse doeleinden. Als u 

ons uw impressie of tekening verstrekt zullen 

wij uw schoorstenen volgens uw specifcaties 

uitvoeren.

 

• Speciaal voor renovatie voorzien van 

aansluit niveau met inspectieluik

• Flexibel aan te sluiten

• Snel en eenvoudig te monteren 

• RenoBox en Renotop variant

• Lange levensduur

• Snel en eenvoudig te monteren

• 10 jaar garantie 

• In ieder gewenst model

• Lichtgewicht

• Mooi design 

 

Renovatie schoorsteen
Renotop

Renobox schoorsteen
ommanteling

Sier- en design schoorsteen

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Prefab schoorstenen
Geprefabriceerde hoogwaardige aluminium schoorstenen

Prefab schoorstenen
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Productbeschrijving

De Thermoduct geïsoleerde dakdoorvoer is 

geschikt voor de aan- en afvoer van lucht en 

geschikt voor toepassing in WTW installaties. 

De kap van de dakdoorvoer bestaat uit 

gemoffeld aluminium en is afgewerkt met 

een coating in RAL 7016 (antraciet). 

De dakdoorvoer is voorzien van thermoduct 

isolatie. De hoogwaardig isolerende mantel 

zorgt ervoor dat het warmteverlies vermindert 

wordt en door de dichte celstructuur kan de 

damp van het water niet overgedragen 

worden, waardoor geen condensvorming kan 

ontstaan. 

De lambdawaarde van Thermoduct isolatie 

bedraagt: 

• 0,039 W/mK bij 0°C

• 0,045 W/mK bij 40°C

• 0,051 W/mK bij 90°C

Productbeschrijving

De ongeïsoleerde dakdoorvoeren van 

Ubbink zijn geschikt voor de afvoer van lucht 

op een natuurlijke manier of via een 

mechanische ventilatiesysteem. Econox 

biedt alle benodige onderdelen voor een 

ongeïsoleerd dakdoorvoersysteem, zoals de 

dakdoorvoer, dakpannen, plakplaten en 

dakbeschotplaten.

Productbeschrijving

De dakdoorvoer voor platdak ventilatie is 

verkrijgbaar in twee varianten: de Aluvent, 

gemaakt van hoogwaardig aluminium en de 

dakontluchting met kunststof kap. Zowel het 

Vent-alu model als de standaard uitvoering 

zorgen voor de aan- en afvoer van lucht en 

zijn enkelwandig én dubbelwandig 

verkrijgbaar.

Dak en muurdoorvoeren
Leverbaar in geïsoleerde en ongeïsoleerde uitvoering

Thermoduct dakdoorvoer

• Volledig thermoduct geïsoleerd

• Geschikt voor WTW installaties

• Met geïntegreerde stormkraag 

 

• Ongeïsoleerd

• Voor natuurlijke en mechanische 

ventilatie 

 

• Geschikt voor beluchting en ontluchting

• Voorzien van plakplaat

• Met water- en luchtdichte afsluiting 

 

Ongeïsoleerde dakdoorvoeren Platdak ontluchtingen

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

D
ak en m

uurdoorvoeren
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Productbeschrijving

De Econox horizontale dakdoorvoer is 

geschikt voor de aan- en afvoer van lucht. 

Door de vlakke werking en het geïntegreerde 

indekstuk is de doorvoer minimaal aanwezig 

in het dakvlak. Tevens kan deze doorvoer in 

combinatie met een WTW dakdoorvoer een 

geschikte oplossing zijn voor benodigde 

afstand bij een berekening voor de 

verdunningsfactor. Hierdoor kan in veel 

gevallen de aan- en afvoer van WTW in het 

zelfde dakvlak bevinden. Voor toepassing 

van de horizontale dakdoorvoer dient de 

dakhelling minimaal 45 graden te zijn. 

Desgewenst maakt Econox een berekening 

voor u. De doorvoer is ook geschikt voor de 

aan- en afvoer van de buitenlucht van 

luchtwarmtepompen. 

Productbeschrijving

Grada lamellen buitenluchtroosters zijn 

geschikt voor de aan- en afvoer van grote 

luchthoeveelheden in verwarmings- 

ventilatie- of luchtbehandelingsinstallaties. 

De buienluchtroosters worden gemonteerd 

aan de wand. Door het modulaire bouw-

systeem zijn ze leverbaar in iedere 

maatvoering. De roosters zijn door haar 

vormgeving (lamellen onder een hoek van 

45°) regeninslag vrij. De netto doorlaat van 

de buitenlucht ventilatierooster bedraagt  

ca. 60%. 

Het hele gamma is leverbaar in staal en 

aluminiums. De roosters worden zonder 

meerprijs gecoat in RAL 9010, 9016, 9003, 

9005 of 7001. Tegen meerprijs zijn de 

roosters voorzien van een afwijkende RAL 

kleur. 

•  Voor hellende daken

• Geïntegreerd indekstuk

• Standaard RAL 7016 

 

• In staal en aluminium

• Alle maatvoeringen mogelijk

• Standaard incl. gaas 

 

Horizontale dakdoorvoer

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Buitenlucht ventilatieroosters

Productbeschrijving

Econox biedt u een breed assortiment aan 

gevelroosters. De roosters zijn uitermate 

geschikt voor luchttoevoer en luchtafvoer 

van ventilatielucht. 

Gevelrooster

• Geschikt voor luchttoevoer en -afvoer

• Breed assortiment

• Leverbaar in diverse afmetingen 

 

Dak en muurdoorvoeren
Leverbaar in geïsoleerde en ongeïsoleerde uitvoering

D
ak en m

uurdoorvoeren
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Productbeschrijving

Thermoduct is dé prefab oplossing voor het 

aanleggen van geïsoleerde, geluidsarme en 

energiezuinige ventilatie. De ventilatiebuizen 

die voorzien zijn van thermisch isolatie materiaal, 

zijn uitermate geschikt voor de aan- en 

afvoer lucht aansluitingen van bijvoorbeeld 

WTW-units en luchtwarmte pompen. 

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met 

een hoogwaardige thermisch isolerende 

mantel. De mantel zorgt ervoor dat het 

warmteverlies vermindert wordt en door de 

dichte celstructuur kan de damp van het 

water niet overgedragen worden. Thermoduct 

regelt temperatuurverschillen tussen de 

binnen- en buitenlucht af, waardoor er geen 

condensvorming kan ontstaan. 

Thermoduct staat voor luchtdichte montage. 

Het product is prefab geïsoleerd, dus er is 

geen sprake van handmatig isoleren met 

afval op de bouwplaats. Dankzij de safe 

verbinding met rubberen afdichting en 

handige dampdichte sluitbanden hoeft er 

niet afgeplakt te worden. Tevens is het 

materiaal galvanisch behandeld en daardoor 

eenvoudig te reinigen.

De Thermoduct buizen hebben een lengte 

van 2000 mm en zijn verkrijgbaar in de 

diameters 125 mm tot en met 

Productbeschrijving

De Econox Thermoduct 90 graden bocht is 

een prefab dampdicht geïsoleerde bocht. Bij 

iedere Thermoduct bocht worden standaard 

twee sluitbanden meegeleverd.

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met 

een hoogwaardige thermisch isolerende 

mantel. De mantel zorgt ervoor dat het 

warmteverlies vermindert wordt en door de 

dichte celstructuur kan de damp van het 

water niet overgedragen worden. Thermoduct 

regelt temperatuurverschillen tussen de 

binnen- en buitenlucht af, waardoor er geen 

condensvorming kan ontstaan. 

Thermoduct staat voor luchtdichte montage. 

Het product is prefab geïsoleerd, dus er is 

geen sprake van handmatig isoleren met 

afval op de bouwplaats. Dankzij de safe 

verbinding met rubberen afdichting hoeft er 

niet afgeplakt te worden. Tevens is het 

materiaal galvanisch behandeld en daardoor 

eenvoudig te reinigen.

De Thermoduct bochten met diameters  

125 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm zijn 

geperste, gladde bochten. De 90 graden 

bochten met diameters 250 mm, 315 mm, 

355 mm, 400 mm en 450 mm zijn 

gesegmenteerde bochten. Naast de  

90 graden bochten produceert Econox ook 

Thermoduct 45 en 30 graden bochten. 

Productbeschrijving

De Econox Thermoduct 45 graden bocht is 

een prefab dampdicht geïsoleerde bocht. Bij 

iedere Thermoduct bocht worden standaard 

twee sluitbanden meegeleverd.

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met 

een hoogwaardige thermisch isolerende 

mantel. De mantel zorgt ervoor dat het 

warmteverlies vermindert wordt en door de 

dichte celstructuur kan de damp van het 

water niet overgedragen worden. Thermoduct 

regelt temperatuurverschillen tussen de 

binnen- en buitenlucht af, waardoor er geen 

condensvorming kan ontstaan. 

Thermoduct staat voor luchtdichte montage. 

Het product is prefab geïsoleerd, dus er is 

geen sprake van handmatig isoleren met 

afval op de bouwplaats. Dankzij de safe 

verbinding met rubberen afdichting hoeft er 

niet afgeplakt te worden. Tevens is het 

materiaal galvanisch behandeld en daardoor 

eenvoudig te reinigen.

De Thermoduct bochten met diameters  

125 mm, 160 mm, 180 mm en 200 mm zijn 

geperste, gladde bochten. De 45 graden 

bochten met diameters 250 mm, 315 mm, 

355 mm, 400 mm en 450 mm zijn 

gesegmenteerde bochten. Naast de  

90 graden bochten produceert Econox ook 

Thermoduct 90 en 30 graden bochten. 

Thermoduct geïsoleerde ventilatiebuis
Thermoduct gesloten cellenstructuur isolatie

Thermoduct geïsoleerde 
ventilatiebuis

• Dampdicht geïsoleerde ventilatiebuis

• Thermisch en geluidreducerende 

oplossing , luchtdichtheidsklasse C

• Kostenbesparend door korte  

installatietijd

• Dampdicht geïsoleerde bocht

• Thermisch en geluidreducerende 

oplossing , luchtdichtheidsklasse C

• Kostenbesparend door korte  

installatietijd

• Dampdicht geïsoleerde bocht

• Thermisch en geluidreducerende 

oplossing , luchtdichtheidsklasse C

• Kostenbesparend door korte  

installatietijd

Thermoduct geïsoleerde 
ventilatiebocht 90 graden

Thermoduct geïsoleerde 
ventilatiebocht 45, 30, 15 graden

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Therm
oduct geïsoleerde
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Productbeschrijving

De Econox Thermoduct T-stuk 90 graden is 

een prefab dampdicht geïsoleerd T-stuk.

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met 

een hoogwaardige thermisch isolerende 

mantel. De mantel zorgt ervoor dat het 

warmteverlies vermindert wordt en door de 

dichte celstructuur kan de damp van het 

water niet overgedragen worden. Thermoduct 

regelt temperatuurverschillen tussen de 

binnen- en buitenlucht af, waardoor er geen 

condensvorming kan ontstaan. 

Thermoduct staat voor luchtdichte montage. 

Het product is prefab geïsoleerd, dus er is 

geen sprake van handmatig isoleren met 

afval op de bouwplaats. Dankzij de safe 

verbinding met rubberen afdichting hoeft er 

niet afgeplakt te worden. Tevens is het 

materiaal galvanisch behandeld en daardoor 

eenvoudig te reinigen.

Standaard worden er bij een Thermoduct 

T-stuk 90 graden twee sluitbanden geleverd.

Productbeschrijving

De Econox Thermoduct verloopstuk is een 

prefab dampdicht geïsoleerd verloopstuk 

voor ventilatiekanalen.

Thermoduct is een luchtkanalensysteem met 

een hoogwaardige thermisch isolerende 

mantel. De mantel zorgt ervoor dat het 

warmteverlies vermindert wordt en door de 

dichte celstructuur kan de damp van het 

water niet overgedragen worden. Thermoduct 

regelt temperatuurverschillen tussen de 

binnen- en buitenlucht af, waardoor er geen 

condensvorming kan ontstaan. 

Thermoduct staat voor luchtdichte montage. 

Het product is prefab geïsoleerd, dus er is 

geen sprake van handmatig isoleren met 

afval op de bouwplaats. Dankzij de safe 

verbinding met rubberen afdichting hoeft er 

niet afgeplakt te worden. Tevens is het 

materiaal galvanisch behandeld en daardoor 

eenvoudig te reinigen.

Productbeschrijving

De collectieve ventilatie afvoer en toevoer 

oplossing voor flat en appartementen 

gebouwen. 

Voor flatgebouwen en appartementen wordt 

de keuze gemaakt voor mechanische 

ventilatie of WTW-systemen. Voor de aan- en 

afvoer van de ventilatie lucht kan men 

individuele ventilatie kanalen toepassen die 

vanuit ieder appartement via de schacht 

verticaal naar het dak lopen en vervolgens 

bovendaks uitmonden. Deze individuele 

oplossing wordt meestal toegepast bij 

maximaal 4 bouwlagen. Voor hogere 

gebouwen of om ruimte in de schacht te 

besparen kan men ook 1 enkele collectieve 

af- en aanvoer buis in de schacht plaatsen 

welke verticaal naar het dak lopen om 

vervolgens ook collectieve bovendaks uit te 

monden. We noemen de oplossing de 

Collectieve ventilatie schacht. Econox levert 

ventilatiebuizen en hulpstukken, desgewenst 

volledig voor-geïsoleerd voor deze situatie.

• Dampdicht geïsoleerd T-stuk

• Thermisch en geluidreducerende 

oplossing , luchtdichtheidsklasse C

• Kostenbesparend door korte  

installatietijd

• Dampdicht geïsoleerd verloopstuk

• Thermisch en geluidreducerende 

oplossing , luchtdichtheidsklasse C

• Kostenbesparend door korte  

installatietijd

• Voor gestapelde woningbouw

• Ruimte- en kostenbesparend

• Luchtdichtheidsklasse C

• Kant-en-klaar geïsoleerd leverbaar 

Thermoduct geïsoleerd t-stuk 
90 graden

Thermoduct geïsoleerd 
verloopstuk

Collectieve ventilatie

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Thermoduct geïsoleerde ventilatiebuis
Thermoduct gesloten cellenstructuur isolatie

Therm
oduct geïsoleerde
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Productbeschrijving

Als totaal leverancier van spirobuizen en 

hulpstukken leveren wij u een compleet 

assortiment luchtkanalen en hulpstukken. 

Alle spiro-hulpstukken zijn voorzien van een 

afdichtingsrubber voor de luchtdichte 

afdichting van de verbinding. Deze 

luchtdichte verbinding is een voorschrift om 

te voldoen aan de strenge eisen maar zeker 

ook een besparing op uw ventilatiesysteem.

Bij de productie van verzinkte luchtkanalen 

wordt plaatstaal toegepast met corrosie 

werende op zink gebaseerde coating, 

aangebracht volgens het sendzimir procedé 

met de kwaliteit Z275 met een tweezijdige 

zinklaar van 275 g/m2.  

Dikte van het materiaal:

• Ø 80 - 160 mm: 0,45 mm

• Ø 200 - 315 mm: 0,5 mm

• Ø 355 - 500 mm: 0,7 mm

Productbeschrijving

Econox levert sendzimir verzinkte rechthoekige 

luchtkanalen in iedere gewenste afmeting. 

Wij produceren standaard rechte lucht-

kanalen met een lengte van 1500 mm 

voorzien van montage flenzen in 20 en 30 mm. 

Luchtkanalen met een afwijkende lengte 

tussen 100 en 1500 mm produceren wij voor 

u op maat, desgewenst voorzien van een los 

geleverde montage flens zodat u de exacte 

lengte in het werk kunt bepalen.

Naast rechte luchtkanalen leveren wij diverse 

standaard vormstukken zoals bochten, 

verlopen en aansluitstukken. Uiteraard 

maken wij naast deze standaard vormstukken 

ieder gewenst kanaalstuk voor u op maat.

Econox levert uitsluitend luchtkanalen die 

zijn geproduceerd volgens de strenge 

luchtdichtheidsklasse C kwaliteitsnormen.

Heeft u een autocad of installatietekening? 

Stuur ons deze toe en wij maken een offerte 

voor de te leveren materialen. Indien 

gewenst kan Econox het complete project 

management en de montage verzorgen.

Productbeschrijving

Rechthoekige en ronde sendzimir verzinkte 

instortkanalen worden geleverd in 

maatvoering 165x80 , 220x80 en Ø 80 mm. 

Het plaatsen van een metaal ventilatiekanaal 

geschiedt in de chape of het beton, waar het 

instortkanaal zorgt voor optimale lucht-

verdeling in huis. De starre ventilatiekanalen 

kunnen door gebruik van diverse hulpstukken 

tevens in bochten en op moeilijk bereikbare 

plaatsen geplaatst worden. Door gebruik te 

maken van gegalvaniseerd metaal krijgt het 

ventilatiekanaal een lange levensduur, 

waarbij optimale ventilatie gegarandeerd 

wordt.

De levertijd van prefab instortkanalen is 

maximaal 5 werkdagen na goedkeuring 

tekeningen. Alle onderdelen zijn zo 

ontworpen en geproduceerd dat ze ter 

plekke eenvoudig in elkaar geschoven 

kunnen worden. Met behulp van bochten en 

koppelstukken, kan snel een volledig 

instortkanalensysteem worden gemaakt.

Ventilatiekanalen en ventilatiebuis
Direct uit voorraad of eigen productie leverbaar

Spirobuizen en hulpstukken

• Buizen en hulpstukken van  

Ø 80 – Ø 450 mm

• Hulpstukken voorzien van Safe 

verbinding

• Luchtdichtheidsklasse C

• Flexibele levertijden mogelijk

• Geproduceerd volgens luchtdichtheids-

klasse C

• Zeer gunstige prijzen voor rechte 

kanalen

• Sendzimir verzinkte instortkanalen

• Rechthoekig en rond verkrijgbaar

• Ook als prefab leverbaar 

 

Rechthoekige luchtkanalen Instortkanalen

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Scan de QR code en bekijk direct het 
product op onze digitale catalogus  
of bezoek www.econox.nl

Ventilatiekanalen en ventilatiebuis
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UniflexPlus+

Productbeschrijving

Het Uniflexplus luchtverdeelsysteem van 

Vent-Axia is een flexibel en gebruiks-

vriendelijk ventilatiesysteem dat eenvoudig 

te installeren is en bacterievrije lucht 

garandeert. Het systeem bestaat uit slangen, 

luchtverdeelboxen, bevestigingen en nog 

veel meer. Door de handige inkepingen zijn 

de slangen heel eenvoudig op maat te 

zagen.

De slangen en luchtverdeelboxen van 

Uniflexplus beschikken over een handig 

kliksysteem, hierdoor kunnen de slangen 

snel een eenvoudig aangesloten worden op 

de verdelers en ventielcollectoren. Met drie 

keer klikken bent u verzekerd van een 

luchtdicht ventilatiesysteem! Het voordeel 

hier van is ook dat u geen montage 

hulpmiddelen nodig heeft. Dit maakt het 

Uniflexplus systeem ook erg toegankelijk en 

eenvoudig aan te leggen. De flexibele 

slangen kunnen tijdens de installatie nog 

makkelijk verlegd worden. 

Met het speciale ontwerp en samenstelling 

van de Uniflexplus wordt vervuiling van de 

lucht in het systeem tegengegaan. De 

binnenzijde van het luchtverdeelsysteem is 

voorzien van een antistatische en 

antibacteriële laag. Hierdoor kan vuil zich 

veel minder snel hechten in de buis.

 

Productbeschrijving

Als totaal leverancier van spirobuizen, 

hulpstukken en andere ventilatiematerialen 

leveren wij ook wit gelakte gladde buizen en 

hulpstukken van diameter 125mm. alle 

hulpstukken zijn voorzien van een afdichtings-

rubber voor de luchtdichte afdichting van de 

verbinding. Deze luchtdichte verbinding is 

een voorschrift om te voldoen aan de 

strenge energie eisen maar zeker ook een 

besparing op uw installatiekosten.

 

Productbeschrijving

Voor de montage van een compleet 

ventilatiesysteem heeft Econox verschillende 

bevestigingmaterialen. Naast een groot 

assortiment voor bevestigingsmaterialen 

voor ventilatiebuizen biedt Econox ook duct 

tape, schroeven en pluggen aan die 

universee inzetbaar zijn en onmisbaar zijn 

voor de montage van elk ventilatiesysteem. 

Daarnaast leveren wij lijm, diverse boren en 

kitten uit voorraad. 

• Leverbaar in Ø 63, 75 en 90 mm

• Plug-and-play luchtverdeelsysteem

• Antistatisch

• Antibacterieël 

• Buizen en hulpstukken van Ø 125 mm

• Hulpstukken voorzien van Safe 

verbinding

• Voorzien van coating RAL 9010 

• Schroeven

• Pluggen

• Slangenklemmen en tiewraps

• Tapes, afdichtingen, kit en lijm 

Buizen en hulpstukken  
wit gelakt

Bevestigingsmaterialen
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Ventilatiekanalen en ventilatiebuis
Direct uit voorraad of eigen productie leverbaar

Ventilatiekanalen en ventilatiebuis
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Productbeschrijving

De Aludec ventilatieslang is een flexibe 

laminaatslang van fabrikant DEC 

INTERNATIONAL. De slang bestaat uit  

3 lagen aluminium à 7 micron en 2 lagen 

polyester à 12 micron waarin een aluminium 

draad is verwerkt met een afstand van 36mm. 

De slangen zijn zeer stevig doordat de 

verschillende lagen polyester en aluminium 

elkaar volledig overlappen. Door deze 

zogenaamde “Sandwich constructie” kan het 

ventilatiesysteem in het geval van brand 

langer functioneren. De standaardlengte van 

de gelamineerde slang is 10 meter. 

Daarnaast is Aludec flxibele ventilatieslang 

gemakkelijk te bevestigen aan ronde en 

ovale aansluitstukken.

• Werkdruk: max. +2500 Pa

• Luchtsnelheid: max. 30 m/s

• Lengte: 10 m

• Totale dikte: 45 micron (zonder lijm)

• Draadafstand: 36 mm

 

De Aludec flexibele ventilatieslangen zijn 

leverbaar in de diameters 82mm tot en met 

317 mm. 

Productbeschrijving

De Greydec is een flexibele polyester 

ventilatieslang van fabrikant DEC 

INTERNATIONAL en is bekleed met een 

polyester doek welke aan beide kanten is 

voorzien van een co-polymeerlaag. De 

spiraaldraad is in het doek gelast. De slang  

is in staat langdurig trillingen op te vangen 

en geschikt voor mechanische beluchtings-

systemen, machine-afzuiging, afzuiging van 

lasdampen en uitlaatgasafzuiging.  

De Greydec polyester ventilatieslang is 

gemakkelijk te installeren op ronde of ovale 

verbindingsstukken en buizen.

Productbeschrijving

De Sonodec is een akoestisch geïsoleerde 

ventilatieslang van fabrikant DEC 

INTERNATIONAL. De binnenslang bestaat 

uit geperforeerd aluminium. Buiten deze 

binnenslang bevindt zich een glaswol-

isolatielaag van 25 mm. Een barrier voorkomt 

dat glaswoldeeltjes uit de isolatielaag zich in 

de luchtstroom begeven. Daarnaast 

voorkomt de Sonodec geïsoleerde slang 

condensvorming in luchtbehandelings-

systemen en vermindert het geluidsniveau 

van machine-geluiden.

Flexibele slangen
Aluminium en polyester, geïsoleerd en ongeïsoleerd

Aludec flexibele ventilatieslang

• Temperatuurbestendig van  

-30°C tot +140°C

• Zeer stevige constructie

• Universeel te monteren 

• Temperatuurbestendig tot  

-10 ºC tot +80 ºC

• Zelfdovend bij brand

• Gemakkelijk te installeren 

• Geluiddempende en akoestische  

isolatie

• Glaswol-isolatielaag van 25 mm

• Voorzien van aluminium buitenmantel 

Greydec polyester 
ventilatieslang

Sonodec akoestisch geïsoleerde 
ventilatieslang
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Flexibele slangen



37

RVS rookgasafvoeren PP rookgasafvoeren CLV systemen

Productbeschrijving

Econox levert een uitgebreid assortiment 

enkelwandige, dubbelwandig en concentrische 

rookgasafvoeren, waaronder buizen, bochten, 

T-stukken en verlopen. Deze producten zijn 

geschikt voor vele doeleinden, bijvoorbeeld 

als rookgasafvoer van CV ketels, schoorstenen, 

gashaarden bij zowel nieuwbouw als renovatie. 

In combinatie met de afdichting zijn de 

producten uitermate geschikt voor 

condenserende ketels. Al onze producten 

zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal 

(RVS).De dubbelwandige rookgasafvoeren 

zijn voorzien van een 25 mm dikke 

isolatielaag. 

De enkel- en dubbelwandige rookgas-

afvoeren zijn beschikbaar in de volgende 

diameters: 60, 80, 100, 130, 150, 180, 200, 

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 en 600 mm. 

De concentrische rookgasafvoeren zijn 

leverbaar in de diameters 60-100 en 130-200. 

Op alle RVS rookgasafvoeren ontvangt u bij 

Econox 10 jaar garantie.

Productbeschrijving

Econox is de exclusieve leverancier van 

Almeva rookgas afvoer materialen. Almeva 

AG is een Zwitserse producent van 

hoogwaardige rookgasafvoer producten. 

Econox levert een compleet assortiment PP 

enkelwandig rookgasafvoer materiaal. Alle 

materialen zijn gecertifceerd volgens de EN 

1443 en EN 14471 en voorzien van het 

Europese CE-label. Met dit hoogwaardige 

kunststof systeem installeert de installateur 

de rookgasafvoer volgens het Bouwbesluit. 

De rookgasafvoer materialen zijn leverbaar in 

de kleur wit. Speciaal voor het onderscheid 

van de luchttoevoer bij een schacht uittrede 

is er ook een buis van 500 mm in de kleur 

transparant leverbaar.

Het PP rookgasafvoersysteem is geschikt 

voor het aansluiten van de ketels en de 

individuele afvoeren in de schachten van 

hoog of laagbouw. Dankzij de duurzame 

eigenschap van het materiaal heeft het 

systeem een lange levensduur.

Het PP rookgasafvoer systeem is universeel 

te combineren met de PP easy fexibele 

rookgasafvoer materialen van Econox.

Productbeschrijving

Combinatie Luchttoevoer Verbrandings-

afvoer (CLV)-systemen zijn systemen voor 

meerdere verdiepingen in de nieuwbouw of 

renovatie waar individuele cv-ketels op 

toegepast kunnen worden. De individuele 

cv-ketels worden zo collectief op een 

gemeenschappelijk kanaal aangesloten. Een 

Econox CLV-systeem is een toekomstgericht 

product. Toekomstgericht, omdat de 

diameters naadloos aansluiten op de 

nieuwste generatie cvketels, zoals de HR-, 

VR- en overdruk ketels. Econox ontwerpt en 

levert op maatgemaakte en standaard 

gecombineerde luchttoevoer en verbrandings-

afvoer systemen. Dit concentrisch gebouwde 

kanaalstelsel voert de rookgassen via de 

binnenbuis af en zorgt via de buitenbuis voor 

de luchttoevoer. Onze CLV-systemen zijn 

beschikbaar in vele diameters. Grotere en 

afwijkende diameters zijn verkrijgbaar op 

aanvraag.

Het gehele systeem wordt vervaardigd uit 

hoogwaardig roestvast staal of PP, waardoor 

de maximale levensduur wordt gerealiseerd. 

Het CLV systeem van Econox is zowel lever-

baar in onderdruk als overdruk uitvoering.

• Uitgevoerd in hoogwaardig RVS

• CE gecertificeerd conform EN1856-1

• 10 jaar garantie 

 

• Almeva Zwitsers fabricaat

• Met CE-label en TUV-rapporten

• Geschikt voor condenserende ketels 

 

• RVS en PP kunststof CLV systemen 

• CE en TUV gecertificeerd

• 10 jaar garantie 
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Rookgasafvoer systemen
Ook in maatwerk voor projecten leverbaar

Rookgasafvoer system
en
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