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 ontwikkeld. 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 energie 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 energiesystemen die al jaren worden toegepast en een hoog rendement opleveren. Deze systemen worden met de E-Combi
Box op een slimme wijze samengebracht.
Eenvoudig te installeren
Traditionele energie-installaties worden op locatie gebouwd en aangesloten. Dit leidt vaak tot veel installatie
uren met faalkosten. De E-Combi Box wordt plug-andplay afgeleverd. Het systeem is volledig in de productieafdeling 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 financiële 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

PVTZONNEPANELEN

HECOFLOOR

Het Power Profit zonnepaneel is een
uniek paneel met twee functionaliteiten. 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 gewonnen: elektriciteit en warmte/koude.

De Hecofloor is een vloerverwarmingssysteem gemaakt van lamellen (warmtewisselaars). Een ruimte kan met een
relatief lage temperatuur verwarmd
worden en met een relatief hoge temperatuur gekoeld worden. Het rendement 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 regeltechniek voor een woning, zoals groepenkast, gas-, water- en elektrameter en
router. De E-Combi Box vervangt daardoor alle functies van de traditionele
meterkast.

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

Vloerverwarmingssysteem
Systeem gemaakt van lamellen
die kunnen verwarmen
en koelen.

Domoticasysteem
Intelligente woning automatisering.

GEÏNTERESSEERD?
Neem direct contact op!
Energie Regeneratie Ventilatie
Voor aangenaam en fris klimaat.
Energie-efficiënt en
milieubewust.

ECB Systems
Vliet 17
Boiler
Voor het direct gereed hebben
van warm water.
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E: info@ecbsystems.nl

