
Din garanti 
for et godt 
indeklima

Effektiv og energibevist 
1-rums ventilationsløsning
En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og 
samtidig reducerer radon, fugt og CO2. Enheden har en rørdimension på 
Ø100 mm, hvilket gør den oplagt til at opgradere en Ø105 mm eller 
150x150 mm friskluftventil en varmegenvindingsløsning. DUKA One S4 
Plus’ keramiske kerne og motorenhed er kun 16,5 cm, hvilket gør enhe-
den oplagt til steder med tynde vægge som f.eks. et sommerhus.

Løsningen består af en murgennemføring med keramisk veksler, udven-
dig stormskærm, lav-energi ventilator samt fjernbetjening. Den indvendige 
skærm blæser luften op ad ved indblæsning, hvilket mindsker trækgener.

Varmegenvindigsprincip
Aggregatets ventilator kører skiftevis i indblæsnings- og udsugningsfunk-
tion. Varmen fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den ke-
ramiske veksler. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i 
boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes, mens den pas-
serer veksleren. Løsningerne kan styres efter mange forskellige behov, 
enkeltvis eller i serie.

Wi-Fi
Denne model er med indbygget Wi-Fi, hvilket muliggør styring via App.
Appen giver mulighed for mere individuel styring og ugeprogram, så ven-
tilationen kan tilpasses den enkelte boligs behov.

DUKA ONE S4 PLUS Wi-Fi
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Fordele ...
• Alt-i-en-løsning inkl. styring med nem 

tilslutning

• Komfort design på indvendig skærm, 
hvor luften blæses op ad 

• Kræver kun en murtykkelse på  16,5 cm

• Styring via App 

• Et fantastisk indeklima 

• Reducerer radon,fugt og CO2

• Effektiv og energibevidst udluftning

• Nem montage, da der ikke skal  
installeres rør i boligen

• Giver energibesparelse
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Læs mere på www.dukaventilation.dk

Ydelse m3/h

M3/h udluftning Op til 15 m3/h

M3/h med varmegenvinding Op til 30 m3/h


