
MET DIT UNIEKE CONCEPT VERKRIJGT U MET 

EEN LAGE INVESTERING OP EEN EENVOUDIGE 

WIJZE EEN ENERGIENEUTRALE WONING

E-Combi Box
Speciaal voor de woningbouw is de E-Combi Box ont-

wikkeld. De E-Combi Box is een kant en klaar duurzaam 

energiesysteem wat direct in een woning kan worden 

aangebracht. Met dit energiesysteem verkrijgt u een 

energieneutrale woning: er wordt net zo veel ener-

gie verbruikt als er wordt opgewekt. Een CV ketel is 

overbodig en het elektriciteitsverbruik wordt tot een 

minimum teruggebracht. Bovendien kan dit systeem 

snel geïnstalleerd worden zonder faalkosten.

 
Doordachte combinatie van energiesystemen

De afgelopen jaren zijn er al veel energiesystemen op 

de markt gebracht. Het aanbod is zo groot dat het voor 

partners in de bouw lastig is om hieruit een goede keuze 

te maken. ECB Systems heeft voor u deze zoektocht al 

gedaan. We hebben gezocht naar kwalitatieve energiesys-

temen die al jaren worden toegepast en een hoog rende-

ment opleveren. Deze systemen worden met de E-Combi 

Box op een slimme wijze samengebracht.

Eenvoudig te installeren

Traditionele energie-installaties worden op locatie ge-

bouwd en aangesloten. Dit leidt vaak tot veel installatie 

uren met faalkosten. De E-Combi Box wordt plug-and-

play afgeleverd. Het systeem is volledig in de productie-

afdeling van ECB Systems gemaakt. Door standaardisatie 

kan de E-Combi Box binnen een dag door een allround 

installateur worden aangesloten. Hierdoor zijn er op de 

locatie veel minder montage uren nodig. Bouwprojecten 

kunnen daardoor strakker gepland worden zonder finan-

ciële tegenvallers.

Voordelen:

• Energieneutrale woning

• Eenvoudig te installeren

• Minder montage uren op locatie

• Minder faalkosten

• Slechts één installateur nodig

• Strakkere bouwplanning

• Alle techniek op één plaats in de woning

• Meer orde en overzicht



Het Power Profit zonnepaneel is een 
uniek paneel met twee functionali-
teiten. Het paneel kan zonne-energie 
omzetten naar elektriciteit en neemt 
warmte of koude op wat weer voor 
andere doeleinden benut kan worden.    
Zo wordt er “dubbel” energie gewon-
nen:  elektriciteit en warmte/koude.

PVT-
ZONNEPANELEN HECOFLOOR

De Hecofloor is een vloerverwarmings-
systeem gemaakt van lamellen (warm-
tewisselaars). Een ruimte kan met een 
relatief lage temperatuur verwarmd 
worden en met een relatief hoge tem-
peratuur gekoeld worden. Het ren-
dement is groot en dat bespaart veel 
energie.

De E-Combi Box is een kant en klaar 
duurzaam energiesysteem met diverse 
toebehoren in één kast. Alle regeltech-
niek voor een woning, zoals groepen-
kast, gas-, water- en elektrameter en 
router. De E-Combi Box vervangt daar-
door alle functies van de traditionele 
meterkast.

GEÏNTERESSEERD?
Neem direct contact op! 
 
ECB Systems

Vliet 17

5422 VV Gemert

T:  +31 (0)492-??????

E:  info@ecbsystems.nl

Power Profit zonnepanelen
Voor het winnen van elektrische
en thermische energie.

Vloerverwarmingssysteem
Systeem gemaakt van lamellen 

die kunnen verwarmen 
en koelen.

Energie Regeneratie Ventilatie
Voor aangenaam en fris klimaat. 
Energie-efficiënt en 
milieubewust.

Boiler
Voor het direct gereed hebben 

van warm water.

Domoticasysteem
Intelligente woning automatisering.


