Brink Home
Zdalne sterowanie dla użytkowników

Coraz częściej mieszkańcy czują potrzebę, aby móc
zdalnie sterować ich systemami w domu. Zmniejszenie
wentylacji z samochodu, bo zapomnieli to zrobić, gdy
opuszczali dom w pośpiechu. Sprawdzenie w biurze, że
coś jest nie tak i bezpośrednie wywołanie technika, aby
szybko usunąć usterkę. To jest możliwe z Brink Home.
Brink Home umożliwia kontrolę i odczyt parametrów
systemu wentylacyjnego z dowolnego miejsca na
świecie za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

Optymalne wykorzystanie
Brink Home pozwala użytkownikom korzystać z systemu
wentylacji w domu łatwiej i bardziej świadomie. System

Opcjonalnie aplikacja może wyświetlać także:
• Zmierzony, procentowy poziom CO2 w domu
•

wentylacji jest aktywowany na żądanie i kiedy jest to potrzebne.

Dodatkowa wentylacja sterowana zapotrzebowaniem na

Jako bonus, pozwala użytkownikom zaoszczędzić koszty

•
•

sygnał z czujnika wilgotności - RH (aktywna czy nieaktywna)
W której strefie 2- strefowa wentylacja sterowana zapotrzebowaniem jest aktywna
Bypass aktywny lub nieaktywny
Komunikat o konieczności czyszczenia/wymiany filtrów

energii.

•

Możliwe błędy

W ten sposób zawsze zagwarantowana jest dostateczna ilość

•

świeżego powietrza w domu. Jest to nie tylko wygodne, ale
także zdrowe. System jest wykorzystywany bardziej efektywnie.

Wszystko zdalnie
Internet lub sieć lokalna umożliwia użytkownikowi zdalny
dostęp przez smartfon, tablet lub komputer do systemu
wentylacyjnego w swoim domu. Układ działa całkowicie
automatycznie. Użytkownik może również sterować niektórymi
funkcjami:
• Ustawienie trybu wentylacji (wakacje, nieobecny,
obecny,gotowanie / prysznic)
• Przełączanie trybów wentylacji: wakacje lub wyłączyć
• Programowanie trybu wentylacji poprzez opcjonalny moduł
sterowania czasowego Air Control

Sprawna obsługa
Brink Home może być doskonaly wykorzystany do serwisu.
Użytkownik może sprawdzić w aplikacji jest jakaś usterka, czy
potrzebna jest konserwacja. Użytkownik może wtedy
bezpośrednio przekazać komunikat o błędzie do swojego instalatora i dać mu pozwolenie na zdalny dostęp, aby sprawdził
stan urządzenia. Jeśli jest to możliwe, instalator zapewnia
zdalną pomoc. Jeżeli naprawa jest konieczna,
instalator może w wielu przypadkach bezpośrednio zobaczyć,
co powoduje usterkę i upewnić się, że posiada niezbędną część
do zabrania na wizytę. To sprawia, że dodatkowe telefony nie
są konieczne i jest także bardziej efektywne dla użytkownika.
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Moduł Brink Home i Aplikacja
Brink Home główna składa się z modułu głównego Brink Home i aplikacji, które są połączone z
rekuperatorem Renovent, może on być także wyposażony w moduł sterowania czasowego Air
Control. Urządzenia z serii Brink Renovent są wtedy dostępne za pośrednictwem routera (W) LAN
lub serwera Brink Portal. Aplikacja Brink Home App dla smartfona i tabletu jest dostępna dla
Androida i iOS.

Zalety w skrócie
Łatwość i wygoda dla użytkownika
Zdalne sterowanie
Optymalne wykorzystanie możliwości systemu
Oszczędność kosztów energii
Prosta instalacja
Przyjazne dla serwisu
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