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Dit universeel inzetbare concept is 

geschikt voor alle type nieuwbouw-

woningen en is zelfs toepasbaar 

voor kantoren en bedrijven.

Eenvoudig te installeren 

Traditionele energie-installaties worden op locatie    

gebouwd en aangesloten. Dit leidt vaak tot meer 

installatie uren met faalkosten. De E-Combi Box wordt 

in de productietak van ECB Systems plug-and-play   

gereed gemaakt en uitvoerig getest. Zodra de woning 

afsluitbaar is wordt de kast in zijn geheel geleverd. 

Door zijn compacte afmetingen (1,30 x 0,90 x 2,55 meter) 

past de E-Combi Box in iedere woning. Door standaar-

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

allround installateur compleet worden aangesloten. 

Hierdoor zijn er op locatie veel minder montage uren 

nodig. Bouwprojecten kunnen daardoor strakker 

gepland worden zonder financiële tegenvallers.

Service en garantie 

Nadat de E-Combi Box is aangesloten zorgt ECB 

Systems voor het afstellen/inregelen en het in gebruik 

nemen van de apparatuur. ECB Systems zorgt ook voor 

het onderhoud en de service. Doordat de E-Combi 

Box is uitgerust met een Domoticasysteem kunnen 

wij uw installatie op afstand monitoren en waar nodig 

bijstellen. Een goede garantie op alle componenten is 

verzekerd omdat ECB Systems werkt met betrouwbare 

en gerenommeerde partners die zich ruimschoots 

hebben bewezen in de markt.

Uw woning onder controle, waar u ook bent 

De automatische functies/scenario’s in het Domotica- 

systeem zorgen voor een energiezuinige en comfor- 

tabele leefomgeving.

Met een touchscreen, desktop, tablet of smartphone 

kunt u de gegevens raadplegen en indien gewenst 

bijsturen. Ook buitenshuis. Het Domoticasysteem is 

uit te breiden met diverse modules. U kiest zelf hoe 

eenvoudig of uitgebreid u geïnformeerd wilt worden.

VOORDELEN

• Energieneutrale woning (0 op de meter is mogelijk)

• Eenvoudig en snel te installeren

• Minder montage uren op locatie

• Minder faalkosten

• Slechts één installateur nodig voor uw complete energiesysteem

• Strakkere bouwplanning

• Alle techniek centraal op één plaats in de woning 

• Meer orde en overzicht

• Compacte afmetingen

MET DIT UNIEKE ENERGIECONCEPT 

VERKRIJGT U MET EEN LAGE INVESTERING 

EEN ENERGIENEUTRALE WONING MET 

MAXIMAAL COMFORT!

Optimale energieprestatie

Wooncomfort

Installatie-eenvoud

Betaalbaar

Efficiënt

Kostenbesparend

Bedieningsgemak



De E-Combi Box is een kast waarin alle installatie-

componenten voor een totaal energiesysteem 

plug-and-play zijn ingebouwd. Met deze energie-

systemen verkrijgt u een energieneutrale woning.

E-Combi Box 

Speciaal voor de woningbouw is de E-Combi Box 

ontwikkeld. De E-Combi box is een kast waarin alle 

installatiecomponenten voor een aantal doordachte 

en bewezen energiesystemen plug-and-play zijn 

ingebouwd. Met deze energiesystemen 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. Zelfs nul op de 

meter is mogelijk! 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 zoek-

tocht al gedaan. We hebben gezocht naar kwalitatief 

goede energiesystemen die al jaren worden toegepast 

en een hoog rendement opleveren. Door deze door-

dachte combinatie van energiesystemen behaalt de 

woning Energielabel A++.
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Verticale 
bodemcollector

Deze unieke verticale 
bodemcollector is een on-
derdeel van een gesloten 
bronsysteem. Hiermee 
wordt op een efficiënte 
wijze warmte en koude in 
de bodem opgeslagen en 
onttrokken.

Met de Energie Regene-
ratie Ventilatie worden 
ruimten energie-efficiënt 
geventileerd op basis 
van CO2 en enthalpie. Dit 
gebeurt geluidsarm met 
slechts 21 dB.

Energie Regeneratie 
Ventilatie

De omvormer zet de 
gelijkstroom van de 
zonnepanelen om in wis-
selstroom. Deze omvor-
mer heeft een superieur 
rendement en heeft een 
ingebouwd monitoring- 
systeem.

Omvormer

Het Volthera Zonnepa-
neel 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 doelein-
den benut kan worden. Zo 
wordt er “dubbel” energie 
gewonnen: elektriciteit en 
warmte/koude.

Volthera 
Zonnepanelen

Dit warmwatersysteem 
geeft u het hoogst mogelij-
ke comfort voor extra veel 
warm water. Het systeem 
heeft een hoog rendement 
en is fluisterstil.

Boiler

Met de intelligente wo-
ning automatisering zorgt 
het Domoticasysteem 
voor een energiezuinige 
en comfortabele leefom-
geving.

Domoticasysteem

De E-Combi Box bevat 
tevens de standaard 
functionaliteiten van de 
meterkast zoals: groepen-
kast, router en water- en 
elektrameter.

Diverse toebehoren

De Hecofloor is een vloerver-
warmingssysteem gemaakt 
van lamellen (warmtewisse-
laars). Uw woning kan met 
een relatief lage temperatuur 
verwarmd worden en met 
een relatief hoge tempera-
tuur gekoeld worden. Door 
het grote uitwisselingsopper-
vlak en de hoge geleidingsco-
efficiënt geeft de Hecofloor u 
maximaal rendement.

Hecofloor
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