
Standenschakelaar met filterindicatie

Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink!  

Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele 

leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer 

van gebruikte lucht is in balans. De luchtstromen 

vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, 

vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. 

Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen 

energie. In dit informatieblad leest u meer over uw 

toestel Flair en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten 

omringen met verse lucht. 

Bewonersinformatie
 Informatie over uw toestel Flair

Hoe ventileer ik verstandig?
Verstandig ventileren betekent altijd 24 uur per dag ventileren in 
de juiste hoeveelheid. Hoeveel u precies moet ventileren hangt 
onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit (kies 
hiervoor uit de standen 1, 2 en 3 op de bediening).
Stand       is de afwezigheidsstand tijdens langdurige afwezigheid 
door bijvoorbeeld vakantie. Met de schakelaar is een 30 minuten 
booststand te activeren door deze korter dan 2 seconden op 
stand 3 te houden en direct terug te draaien naar stand 1 of 2. 
Resetten van de booststand kan door de schakelaar langer dan 2 
seconden op stand 3 te houden of hem op stand  te zetten. 

Mag er een raam open?
Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het  
niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél 
aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen  
de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste 
binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

Wat te doen bij een calamiteit?
Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping 
van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en  
ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw 
ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door de stekker van 
het toestel uit het stopcontact te halen. Kunt u door welke reden 
dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Zet dan het toestel 
via de display op stand-by. Het is niet schadelijk tijdelijk niet te 
ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis 
aanwezig. 
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accessoires
Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden om het 
comfortniveau van uw ventilatiesysteem te verhogen. Kies zelf 
de oplossingen die bij uw comfortwens passen. Onderstaand 
leest u enkele mogelijkheden (zie onze website voor een volledig 
overzicht). 

evap, herstelt de vochtbalans in huis
Doordat buitenlucht in winterse omstandigheden weinig vocht 
bevat kan de lucht in huis gauw erg droog worden. De Evap is dé 
oplossing om de vochtbalans in uw huis te optimaliseren via het 
centrale ventilatiesysteem. Deze systeemmodule zorgt zo voor 
meer comfort en een gezondere binnenlucht. 

Pure induct, volledig stofvrije ventilatielucht
Overal waar verkeer en industrie is, komt er fijnstof vrij. Bij het 
naar binnenhalen van verse lucht in uw woning komt de ver-
vuiling meteen mee. Dat is natuurlijk niet gezond. De systeem-
module Pure induct lost dit voor u op door het afvangen van de 
allerkleinste stofdeeltjes. 

Sensoren voor sturen op luchtkwaliteit
Er zijn verschillende sensoren beschikbaar voor het meten van 
de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld de CO2-sensor). Door toepassing 

van de sensoren verbruikt u minder energie. Er wordt alleen dan 
geventileerd wanneer het nodig is.  

Bedieningsmogelijkheden 
Voor een optimale bediening kunt u de Flair uitbreiden met 
bijvoorbeelde de Air Control, de standenschakelaar en/of de 
draadloze afstandsbediening. Deze laatste kunt u zonder extra 
elektrische voorzieningen eenvoudig zelf monteren.

Brink Home, controle op afstand
Brink Home maakt het mogelijk 
het ventilatiesysteem met  
smartphone, tablet of pc overal  
ter wereld te bedienen en uit te  
lezen. Onderweg alsnog de 
ventilatie lager zetten omdat dat 
in de haast is vergeten. Of vanuit 
kantoor al zien dat het slim is de 
installateur alvast in te schakelen 
om het systeem in orde te maken. 
Met Brink Home kan dat. 

Welk onderhoud moet ik doen?
Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang uw 
Flair goed te onderhouden. 

Schoonmaken en vervangen filters 
Het toestel is voorzien van twee filters. Het ene filter filtert de 
buitenlucht, het andere is ter bescherming van het toestel. Om 
een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garan-
deren, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. 
Vooral de eerste weken na oplevering van uw woning is dit van-
wege bouwstof van groot belang. U zult merken dat normaal- 
gesproken het filter voor de buitenlucht het sterkst vervuilt. 
Zodra de filters moeten worden schoongemaakt verschijnt de 
melding ‘filter’ op het display van uw toestel. Indien aanwezig 
gaat ook het rode lampje op de standenschakelaar branden. 
Minimaal één keer per jaar dient u de filters te vervangen.  
Voor het schoonmaken en vervangen van de filters kunt u de  
filter-wizard op het display van het toestel raadplegen. Tevens 
kunt u het betreffende installatievoorschrift downloaden via 
www.brinkclimatesystems.com/downloads. 

Optionele fijnstoffilters
De standaard filters halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie 
is een hoogwaardig fijnstoffilter (F7) beschikbaar, ideaal voor 
fijnstofbelaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook

mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze 
fijnstoffilters.

Onderhoud condensafvoer
Uw ventilatietoestel is voorzien van een sifon onder het toestel 
om condenswater af te voeren. Het kan zijn dat de stankafsluiter 
waar het sifon op is aangesloten in de zomerperiode droog komt te 
staan en er rioollucht vrijkomt. Door de stankafsluiter regelmatig 
bij te vullen met water kunt u dit voorkomen. 

afsluiten onderhoudscontract 
Het is belangrijk dat uw toestel regelmatig wordt gecontroleerd 
door een vakman. We raden u aan om hiervoor een onderhouds-
contract af te sluiten met uw installateur.


