
Bewoners hebben meer en meer de behoefte om de 

systemen in huis op afstand te kunnen bedienen. Vanuit 

de auto alsnog de ventilatie lager zetten omdat dat in de 

haast is vergeten. Of vanuit kantoor al zien dat er iets 

niet in orde is en alvast de installateur inschakelen om 

de storing vlot te verhelpen. Met Brink Home kan dat. 

Brink Home maakt het mogelijk het ventilatiesysteem 

met smartphone, tablet of pc overal ter wereld aan te 

sturen en uit te lezen.

Optimaal gebruik
Met Brink Home gaan bewoners makkelijker en bewuster 
om met het klimaatsysteem in huis. Er wordt geventileerd 
op momenten dat het nodig is en er behoefte is. Zo is er altijd 
voldoende verse lucht in huis. Dat is naast comfortabel ook 
gezond. En duurzaam, doordat het systeem efficiënter wordt 
gebruikt. Bewoners besparen op deze manier ook nog eens op
hun energiekosten. 

Alles vanaf afstand
Via internet of het lokale netwerk heeft de bewoner via de 
smartphone, tablet of pc, vanaf afstand toegang tot het ventila-
tiesysteem in zijn huis. Het systeem werkt geheel automatisch. 
Bepaalde functies kan de bewoner ook zelf instellen:  
•  De ventilatiestand bepalen (vakantie, afwezig, aanwezig, 

koken/douchen)
•  De vakantiestand aan of uit zetten
•  Met de optionele bedienmodule Air Control de ventilatie- 

standen programmeren

Via de pc of app ziet de bewoner vervolgens ook:
•  Het CO2-percentage in huis
•  Extra ventilatie op aangeven van de RV-sensor wel of niet 

actief
•  In welke zone(s) de 2-zone vraagsturing actief is
•  Bypass wel of niet actief
•  Melding filters schoonmaken of vervangen
•  Eventuele storing

Efficiënte service
Brink Home is uitstekend in te zetten voor service. Via de pc of 
de app ziet de bewoner of er sprake is van een storing of dat er 
onderhoud nodig is. De bewoner kan de foutmelding direct door-
sturen naar zijn installateur en deze op afstand toestemming 
geven om mee te kijken wat er aan de hand is. Waar mogelijk biedt 
de installateur op afstand hulp. Indien reparatie noodzakelijk 
is, ziet de installateur vaak al wat de storing veroorzaakt en kan 
het benodigde onderdeel bij zijn bezoek al bij zich hebben. Dat 
scheelt een extra afspraak en is ook voor de bewoner efficiënter.

Brink Home
Op afstand controle voor de bewoner
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De voordelen op een rij
Comfort en gemak voor de bewoner

Op afstand te bedienen

Optimaal gebruik van systeemmogelijkheden

Besparing op energiekosten

Eenvoudig te installeren

Servicevriendelijk

Brink Home Module en App
Brink Home bestaat uit de Brink Home Module en de Brink Home App, die gekoppeld zijn met  
de Renovent eventueel voorzien van de bedienmodule Air Control. De Brink-toestellen in de  
Renovent-serie zijn hiermee via een (W)LAN-router of de Brink-Portal-Server bereikbaar. 
De Brink Home App voor smartphone en tablet is beschikbaar in Android en iOS.

Leverbaar
Brink Home is eind 2015 leverbaar. Het complete klimaat-
systeem is op dat moment via één intelligent systeem te regelen.

Brink Home Module


