
Bedankt voor uw aankoop
Hierbij ontvangt u een nieuwe set filters voor uw Brink-ventilatietoestel. Deze filters 

helpen u uw binnenklimaat gezond te houden. In dit leaflet vindt u meer informatie 

over het belang van schone filters, het vervangen en onderhouden van filters en filters 

die zijn ontwikkeld voor mensen met gevoelige luchtwegen of allergie. 

Heeft u na het lezen nog vragen? 

Kijk op www.brinkclimatesystems.nl, bel (0522) 46 99 44 of mail 

naar info@brinkclimatesystems.nl.

Brink Filters
 Houd uw binnenklimaat gezond



Filters: onmisbaar onderdeel
Voor de aanvoer van schone lucht in uw huis is uw toestel 
uitgerust met een filter. Een toestel dat alleen lucht van buiten 
toevoert, zoals de Innoventus of de Sonair, heeft één filter dat 
de buitenlucht filtert voordat deze uw woning binnenkomt. Een 
ventilatietoestel met warmterugwinning, zoals een Renovent, 
beschikt over een tweede filter dat de lucht reinigt die uit uw 
woning wordt afgevoerd. Dit is ter bescherming van uw toestel. 
Tegelijkertijd warmt deze de koude lucht van buiten indirect op. 
Zo krijgt u altijd verse, schone lucht in uw woning die direct op 
temperatuur is.

Filters schoonmaken
Voor een optimale werking van uw Brink-ventilatietoestel is 
het noodzakelijk dat u de filters regelmatig schoonmaakt. In de 
eerste weken na oplevering van een nieuwe woning raden we 
aan dit vaker te doen (afhankelijk van de belasting eens per twee 
weken tot eens per maand). Daarna volstaat het de filters eens 
per drie maanden schoon te maken. In het installatievoorschrift 
van uw ventilatietoestel leest u hoe u de filters moet schoon-
maken. Reinigingsinstructies vindt u ook op onze website 
www.brinkclimatesystems.nl. Let er goed op dat de filters na 
het schoonmaken op de juiste plek teruggeschoven worden 
(verwissel ze niet en draai ze niet om).

Filters vervangen
De filters dienen minimaal één keer per jaar vervangen te 
worden. We raden mensen met luchtwegaandoeningen of 
allergieën aan om dit vaker te doen. In het installatievoorschrift 
dat bij uw toestel is geleverd, leest u hoe u de filters kunt 
vervangen. Deze vindt u ook op www.brinkclimatesystems.nl. 
Nieuwe filters kunt u eenvoudig bestellen via www.mijnbrink.nl.

Onderhoud van uw toestel
Het is belangrijk dat uw toestel regelmatig wordt gecontroleerd. 
We raden u aan om hiervoor een onderhoudscontract met uw 
installateur af te sluiten.

Voor elke behoefte de juiste filter
De lucht die van buiten wordt aangevoerd, kan door twee typen 
filters gezuiverd worden. Het standaardfilter dat bij een normale 
stofbelasting wordt gebruikt noemen we een G-filter. Hebt u 
gevoelige luchtwegen of bent u allergisch? Dan brengt een 
fijnstoffilter (F-filter) letterlijk verlichting. Dit filter verwijdert 
99% van de stofdeeltjes en zorgt ervoor dat zelfs pollen, 
stuifmeel, schimmels en kiemen uit de lucht verdwijnen. Voor 
het absorberen van hinderlijke geuren hebben we voor de Sonair 
het G3K-filter en F9K-filter met actief koolstof.

Ventilatiemogelijkheden
Op het gebied van ventilatie zijn er tal van mogelijkheden om uw 
woning gezond, duurzaam en comfortabel te maken en houden. 
U leest meer over de oplossingen van Brink Climate Systems op 
onze website www.brinkclimatesystems.nl.

Brink Service App
Met de Brink Service App krijgt u meer aanwijzingen over het 
onderhoud van uw toestel. In de app vindt u handige informatie 
zoals een geheugensteuntje wanneer een filter moet worden 
vervangen en een overzicht van veelgestelde vragen. Daarnaast 
kunt u een foutmelding van het toestel opzoeken en een storing 
in sommige gevallen zelf eenvoudig verhelpen. De app is gratis 
beschikbaar in de Android Market en App Store.

Brink Climate Systems is aangesloten bij 
mijnbalansventilatie, een initiatief van de Kring 
HR Balansventilatie van de VLA (Vereniging van 
Luchttechnische Apparaten). Meer weten? 
Kijk op www.mijnbalansventilatie.nl
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