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Q-Stream 2.0 woonhuisventilator

De nieuwe generatie
woonhuisventilatoren



Q-Stream 2.0

De Q-Stream 2.0 is de nieuwe generatie mechanische 
ventilatie. Makkelijk te installeren, kostenbesparend, 
volledig automatisch werkend en online!

De Q-Stream 2.0 is een geluidsarm, energiezuinig, 
comfortverhogend en efficiënt ventilatiesysteem. Door zijn 
compacte afmetingen is het systeem makkelijk in te bouwen 
en daarmee geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Elke Q-Stream 2.0 is standaard voorzien van een vochtsensor 
en optioneel met een 2-zoneregeling. De Q-Stream 2.0 is er 
in 4 varianten, 2 online varianten en 2 offline varianten. Alle 
Q-Stream 2.0 woonhuisventilatoren zijn toepasbaar in BUVA’s 
Vital Air System, het systeem met natuurlijke toevoer via de 
‘Stream’-roosters en mechanische afvoer.  

Q-STREAM 2.0 WOONHUISVENTILATOR



De vier varianten

Offline

Q-Stream Basis:
De Q-Stream Basis is uw ideale keuze wanneer kosten 
bepalend zijn, er zeer compacte afmetingen gewenst zijn 
en u automatische ventilatie op basis van vocht wenst. 
Bij uitstek geschikt voor de renovatiemarkt! 

Offline

Q-Stream Zone:
Automatische werking op basis van vocht en lucht-
kwaliteit, makkelijk te installeren, geen 230V voeding 
nodig in de woonkamer en een 2-zoneregeling.  

Online

Q-Stream Control Time:
De Q-Stream Time in een nieuw ‘online’ jasje. Nog 
steeds het vertrouwde klokprogramma en de daarbij 
behorende hoge EPC-reductie, maar ook nog eens sterk 
kostenbesparend!

Online

Q-Stream Control Zone:
Het online vlaggenschip van de serie. Volledig 
gebruiksgemak voor de bewoner, een hoge EPC-
reductie/EI-verbeteraar, kostenbesparend en een 
2-zoneregeling. De versie die u wilt hebben voor uw 
nieuwbouw- of renovatieproject. 

2-zoneregeling2-zoneregeling



Oplossingen voor het gehele binnenklimaat

Geluid Garantie PakketLogiTime 

Voor meer informatie over BUVA’s producten en services, ga naar buva.nl 
en vraag de uitgebreide brochures aan of bel BUVA op 0180 - 69 75 00!

BUVA levert oplossingen voor het gehele binnenklimaat. Naast 
woonhuisventilatoren, kunt u bij ons ook terecht voor onder andere:

Kanaalsystemen
In het FlexStream-programma vindt u alles voor uw kanalenontwerp. 
Van ventiel tot dakdoorvoer en alles wat daartussen zit.  

Verwarming 
De BUVA EcoHeat is een hoogwaardige hoogrendementsketel voor 
ruimteverwarming en warmtapwater. De ketels kenmerken zich door hun 
hoge rendement, wat zich vertaalt in de hoogste EPC-besparing voor een 
combiketel in de markt.

Ventilatieroosters 
Alle ‘Stream’-roosters zijn standaard mechanisch zelfregelend. Hierdoor 
komt er, onafhankelijk van de winddruk op de gevel, altijd de juiste 
hoeveelheid frisse lucht in de woning. Deze comfortabele manier van 
ventileren voorkomt tocht in de woning en bespaart energie. Het complete 
programma biedt voor elke situatie een passende oplossing!

Met het Geluid Garantie Pakket nemen wij de complete 
verantwoordelijkheid van u over voor het behalen van 
de geluidseis van <30dB(A) installatiegeluid uit het 
Bouwbesluit.

Met BUVA LogiTime worden al uw bestellingen over-
zichtelijk op een rolcontainer of in bakken aangeleverd. 
Uitpakken behoort tot het verleden: u ontvangt per 
project, Just-In-time, overzichtelijk gesorteerd, de juiste 
producten. Makkelijk, snel, efficiënt en milieubewust!
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Ontdek alles over de BUVA Q-Stream 2.0 
woonhuisventilator:

• Online

• Kostenbesparend

• Hoge EPC-reductie / EI-verbetering

• Standaard vochtsensor

• 2-zoneregeling

BUVA ECOHEAT BUVA FLEXSTREAM BUVA SMARTVALVE


