
• 3 types luchthoeveelheid: 400, 700 en 1000 m3/u    

• Met boost functie voor 25% meer ventilatie

•  Aluminium kruisstroom platenwisselaar met thermisch 

rendement tot 90% en bypass klep

• Zeer laag geluidsniveau (35dBA) bij nominale luchtstroom   

• Energiezuinige EC-ventilatoren

• Geïntegreerde elektrische of CV na-verwarmer (optioneel)  

• Lage inbouwhoogte voor e�  ciënt ruimtegebruik

• Eenvoudig en snel te installeren  

• Lage installatiekosten

• Makkelijk toegankelijk voor service en onderhoud.

De Ecovent WHISPER is een kwaliteitsproduct van Bo-Air.

WHISPER

• Makkelijk toegankelijk voor service en onderhoud.• Makkelijk toegankelijk voor service en onderhoud.

Geruisloze WTW ventilatie unit

"The sound of silence"
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Thomas Edisonweg 37
5151 DH Drunen

Tel  +31 (0)416 - 38 72 50 info@bo-air.nl
www.bo-air.nl

Door het streven naar constante verbetering van onze producten, 
kunnen specifi caties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. augustus 2020

WHISPER
"The sound of silence"

Goede ventilatie: 
van vitaal belang
In ruimtes waar veel mensen samenkomen is 
een goede ventilatie van groot belang. Zeker 
in deze ‘Corona’ tijden. Vuile lucht is slecht voor 
de gezondheid en beïnvloed de prestaties.

Daarom biedt BO-AIR u nu de oplossing: 
de Ecovent Whisper.
Een bijna geruisloos werkende,  decentraal te plaatsen WTW unit die zijn naam zeker eer aan doet. Speciaal 
ontworpen voor ventilatie in scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties en andere openbare 
ruimtes. Bijna onhoorbaar doet hij zijn werk: hij ventileert de lucht en zorgt voor verse lucht met als resultaat 
een gezond binnenklimaat, met een juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieverbruik.

Doordat er alleen buitenlucht kanalen 
gemonteerd hoeven te worden, is de 
Whisper unit eenvoudig en snel te installeren. 
Ideaal voor toepassing in bestaande bouw.

Regeling   
De unit wordt aangestuurd door een AirGENIO-
touchscreen bediening waarmee de gebruiker 
de voorkeuren voor alleklimaatomstandigheden
 kan aanpassen en een comfortabele omgeving 
voor iedereen kan garanderen. Optimale CO2-
niveaus in de lucht worden gehandhaafd door 
een geïntegreerde CO2-sensor (optie) die de 
ventilatiesnelheid regelt. 

1. Fan   2. Filter

3. Voorverwarmer 4. Naverwarmer

5. Condens afvoer  6.  Warmtewisselaar met bypass demper

7. Straw System
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