Ontdek alles over
de BUVA homecare
systemen
Duurzaam geproduceerde warmte
•	BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
•	BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
•	BUVA EcoHeat cv-ketel
Gezonde binnenlucht
•	BUVA EcoStream warmteterugwinunit
•	BUVA Q-Stream ventilatiebox
•	BUVA SmartValve ventilatieklep
•	BUVA Stream ventilatieroosters
Veilig afgesloten ramen en deuren
•	BUVA PreSet hang- en sluitwerk
Inclusief
•	10 jaar product- en prestatiegarantie
•	24/7 storingsdienst
•	Onderhoudsabonnement
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BUVA homecare
systemen®
Met meer dan 70 jaar ondernemerschap is BUVA onmisbaar
in het dagelijks leven van bewoners op het gebied van
duurzaam geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht en
veilig afgesloten ramen en deuren.

De BUVA homecare
systemen bieden
zorgeloos
wooncomfort voor
de gehele bouwketen:
van de bewoner tot
aan de opdrachtgever
De BUVA homecare systemen zijn een verzameling BUVA producten die zodanig
op elkaar zijn afgestemd, dat een optimale samenwerking ontstaat. Dit leidt tot een
duurzame, gezonde en veilige woonomgeving. De homecare systemen worden
standaard geleverd met bijbehorend onderhoudsabonnement waarbij naast een 24/7
beschikbare storingsdienst ook 10 jaar product- en prestatiegarantie wordt geboden.
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Opbouw homecare
systemen
De BUVA homecare systemen zijn opgebouwd uit
drie typen, voor zowel nieuwbouw als bestaande
bouw. Elk systeem begint in de basis met goed
hang- en sluitwerk. Met de BUVA PreSet wordt de
woning optimaal afgesloten. Wanneer minimaal
warmteverlies plaatsvindt, hoeft namelijk ook
minder verwarmd te worden. Met een duurzame
verwarmingsoplossing wordt de woning
bovendien zeer energiezuinig geklimatiseerd.
Door de schil goed af te sluiten, vermindert de
natuurlijke ventilatie van de woning aanzienlijk.
Een alternatieve, efficiënte manier van ventileren
is in dat geval onontbeerlijk, om een gezonde
binnenluchtkwaliteit te kunnen borgen. Met de
ventilatieoplossingen van BUVA wordt alleen
geventileerd wanneer dit nodig is. >>
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Nieuwbouw
Slimme sensoren meten continu de kwaliteit
van de lucht, op basis waarvan de lucht
vraaggestuurd wordt ververst. De BUVA homecare
systemen staan daarmee garant voor duurzaam
geproduceerde warmte, gezonde binnenlucht én
veilig afgesloten ramen en deuren. De verzameling
producten uit de drie homecare systemen is
zodanig op elkaar afgestemd, dat een optimale
samenwerking geborgd wordt. Een app zorgt
daarbij voor een eenvoudige, intuïtieve bediening.
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Het BUVA Conventional homecare systeem is
de standaardoplossing voor de woningbouw. Elk
systeem bestaat in de basis uit het PreSet hangen sluitwerk.
Het Conventional homecare systeem kenmerkt
zich door de mechanische ventilatie in
combinatie met een warmtepomp. Dit is voor
nieuwbouw een all-electric oplossing en voor
bestaande bouw een hybride oplossing.

Het BUVA Advanced homecare systeem is een
geavanceerde oplossing voor de woningbouw.
Net zoals in de andere systemen is in het
Advanced homecare systeem het PreSet hangen sluitwerk de basis.
Verder kenmerkt dit systeem zich door
vraaggestuurde mechanische ventilatie voor
de bestaande bouw en balansventilatie voor
nieuwbouw.
Als verwarmingsoplossing biedt BUVA in het
Advanced homecare systeem voor bestaande
bouw de hybride warmtepomp, in combinatie
met een cv-ketel, en voor nieuwbouw de allelectric lucht/water warmtepomp.

Gaat u voor duurzaam, dan is het BUVA
Sustainable homecare systeem de oplossing
voor woningbouw! Met dit systeem is de
woning klaar voor de toekomst.
Zoals elk systeem bestaat de basis uit het
PreSet hang- en sluitwerk. Daarnaast leveren
we voor zowel de bestaande bouw als de
nieuwbouwwoning balansventilatie en een allelectric lucht/water warmtepomp. Deze zijn
in het BUVA Sustainable homecare systeem
verkrijgbaar als gezoneerde producten.
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De componenten
Veilig afgesloten ramen en deuren
De basis van elk homecare systeem is het BUVA
PreSet hang- en sluitwerk voor ramen en deuren.
De PreSet omvat een selecte groep producten die
volledig zijn getest op functionaliteit, veiligheid en
wind- en waterdichtheid. De PreSet voldoet aan
alle gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. >>

Ik kan weg met
een gerust gevoel.

2018 | MEVROUW SINGH
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Gezonde binnenlucht
Een gezond binnenklimaat begint met een goede
luchtkwaliteit. Ventilatie is daarvoor van groot
belang! Doordat woningen steeds beter geïsoleerd
worden, vindt echter steeds minder natuurlijke
ventilatie plaats.
De ventilatiesystemen van BUVA functioneren
volledig automatisch, dankzij ingebouwde
sensoren. De kwaliteit van de binnenlucht wordt
continu gemeten en het ventilatiesysteem past zich
automatisch aan. Een optimale luchtkwaliteit tegen
een minimaal energieverbruik is het resultaat.
BUVA biedt mechanische ventilatie door middel
van de Q-Stream ventilatiebox voor laagbouw en
de SmartValve ventilatieklep voor hoogbouw. Deze
twee oplossingen zijn gecombineerd met Stream
roosters. Daarnaast biedt BUVA balansventilatie in
de vorm van de EcoStream warmteterugwinunit.
De systemen kunnen tevens gezoneerd worden
geleverd. >>
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Duurzaam geproduceerde warmte
Elk systeem bevat een duurzame
verwarmingsoplossing. Afnemers hebben hierbij
keuze uit een EcoClimate lucht/water warmtepomp,
een EcoClimate hybride warmtepomp of een
gasgestookte EcoHeat cv-ketel, waarmee BUVA
voor elk bouwproject een passende oplossing
biedt. Alle producten zijn robuust, onderhoudsarm
én kenmerken zich door een hoog rendement. In
combinatie met zonnepanelen is zelfs een NOMwoning gemakkelijk realiseerbaar.

Met de BUVA EcoClimate warmtepomp
hebben wij altijd op een duurzaam
geproduceerde manier warmte.

2018 | MEVROUW STOK
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Geen omkijken, innovatief
én betrouwbaar
Autonoom, maar ook online
De BUVA homecare systemen functioneren
volledig autonoom. Bewoners hebben nergens
meer omkijken naar. Via de innovatieve BUVA
homecare systemen app worden onder andere de
luchtkwaliteit en temperatuur eenvoudig inzichtelijk
gemaakt. In de gebruikersmodus kunnen bewoners
bovendien een klokprogramma maken, waarbij
per dag en tijdstip de gewenste ventilatiestand
geprogrammeerd kan worden. De app is tevens

voorzien van een installatiemodus. Hier kan het
BUVA homecare systeem ingesteld, ingeregeld
én onderhouden worden. De 24/7 storingsdienst
van BUVA kan bovendien via de app meekijken,
om support op afstand te bieden. Uiteraard met
uitdrukkelijke toestemming van de bewoner.
Naar wens worden via de app ook adviespushberichten verstuurd, zodat het onderhoud
altijd op het juiste moment plaatsvindt. >>
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De BUVA homecare systemen bieden iedereen
zekerheid: van bewoners tot opdrachtgevers en
van timmerfabrikanten tot installateurs. BUVA
biedt daarbij 10 jaar garantie, coördineert het
periodieke onderhoud en beschikt over een 24/7
storingsdienst. De productgarantie bestaat uit twee
elementen:
•	Alle mechanische producten uit het systeem
blijven gedurende 10 jaar naar behoren
functioneren
•	De elektrische producten blijven gedurende
10 jaar autonoom functioneren en hoeven niet
handmatig bediend te worden. >>

En wat ook heel fijn is, we hebben bij de woning een
onderhoudscontract afgesloten. Van BUVA komt er
een keer in de zoveel tijd iemand langs om alles in de
woning te controleren.

2018 | MENEER STOK
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De prestatiegarantie bestaat uit de volgende
elementen:
• Inbraakveiligheid
• Bedieningsgemak
• Lucht- en waterdichtheid
• Geluidsprestatie
• Thermisch rendement
• Ventilatievolume
• Warmtecapaciteit
Voorwaarde voor deze 10 jaar product- en
prestatiegarantie is een onderhoudsabonnement.
Dit abonnement wordt afgesloten met de
woningeigenaar. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de garanties, voorwaarden en
specificaties, verwijzen wij u naar de technische
brochure.
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Binnen BUVA BlueLab nemen wij onze partners
mee in de ontwikkeling van de markt en de wereld.
Er kunnen seminars bijgewoond wonen,
producttrainingen gevolgd worden of krijg
toegangskaarten tot verschillende bouwbeurzen.
Door het leveren van complete modulaire
systemen ontzorgen we onze partners en bieden
we toegevoegde waarde in de vorm van advies,
begeleiding, training, garanties en service.

BUVA denkt met ons mee
en streeft naar partnership.
2018 | MARK NEDERLOF

12

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen
Duurzaam geproduceerde warmte

Inclusief

•	BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp

•	10 jaar product- en prestatiegarantie

•	BUVA EcoClimate hybride warmtepomp

•	24/7 storingsdienst

•	BUVA EcoHeat cv-ketel

•	Onderhoudsabonnement

Gezonde binnenlucht
•	BUVA EcoStream warmteterugwinunit
•	BUVA Q-Stream ventilatiebox
•	BUVA SmartValve ventilatieklep
•	BUVA Stream ventilatieroosters
Veilig afgesloten ramen en deuren
•	BUVA PreSet hang- en sluitwerk
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VOOR ELK BOUWPROJECT EEN PASSEND SYSTEEM:

