
Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink!  

Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele 

leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van 

vervuilde 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 Air 70 en 

hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met 

verse lucht. 

Bewonersinformatie
 Informatie over uw toestel Air 70

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. De  
Air 70 heeft vijf ventilatiestanden variërend van afwezigheids-
stand tot koken/douchenstand: 15, 25, 40, 55 en 70 m3/h. 

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 gebruik te maken 

van de calamiteitenschakelaar in de meterkast, door de stekker  
van het toestel uit het stopcontact te halen of door de aan/uit-
schakelaar op 0 te zetten. Tevens dient u met de in het toestel 
opgeborgen (opvouwbare) calamiteitenkapje de luchtstromen af 
te sluiten. Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is 
voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig. 
Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet 
uitzetten? Houd 10 seconden de 'min'-toets op de bediening aan 
de zijkant in. De groene LED's van de ingestelde ventilatiestand 
blijven knipperen en het toestel wordt uitgeschakeld. Lukt dit 
niet, zet dan het toestel via de bediening op de laagste stand of 
de standenschakelaar op stand . 
Zodra de calamiteit is geëindigd, kunt u het calamiteitenkapje 
verwijderen en het toestel weer inschakelen.

Overschilderbaar
De Air 70 is door uzelf volgens de instructie in elke gewenste 
kleur te schilderen. Zo past de Air 70 altijd in uw interieur. 
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Standenschakelaar met 
filterindicatie

Bedieningsmogelijkheden
Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden om de Air 70 
(Plus-uitvoering) te bedienen. Kies de oplossing die het best bij 
uw comfortwens past. Onderstaand vindt u de opties. 

Standenschakelaar met filterindicatie
De optionele standenschakelaar kent vier standen: 
•   Afwezigheidsstand (15 m3/h)
•  Stand 1 Verminderde aanwezigheid (25 m3/h)
•  Stand 2 Normale aanwezigheid (40 m3/h)
•  Stand 3 Verhoogde aanwezigheid of koken/douchenstand  

 (55 m3/h)
De standenschakelaar is voorzien van een signaallampje voor 
filterindicatie. Dit lampje geeft aan wanneer de filters schoon-
gemaakt moeten worden. 

Sensoren voor sturen op luchtkwaliteit
Er zijn twee soorten sensoren beschikbaar voor het meten van 
de luchtkwaliteit: CO2-sensor en vochtsensor (RV-sensor). Met 

een CO2-sensor wordt de hoeveelheid ventilatie afgestemd op de 
aanwezigheid van CO2 (de Air 70 moet dan in stand 1 of 2 staan 
en regelt dan maximaal twee standen omhoog). De vochtsensor 
signaleert een plotselinge verhoging van de relatieve vochtig-
heid door bijvoorbeeld koken of douchen.  
Door de sensoren bespaart u energie. U voorkomt immers dat 
op verkeerde momenten (overmatig) wordt geventileerd. De 
Air 70 past zich aan uw woongedrag aan. Hierdoor is de lucht-
kwaliteit en daarmee uw welzijn gegarandeerd. 

Brink Home
Brink Home maakt het mogelijk het 
ventilatiesysteem met smartphone, 
tablet of pc overal ter wereld aan 
te sturen en uit te lezen. Onderweg 
de auto 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 
Air 70 goed te onderhouden. 

Schoonmaken filters 
Het toestel is voorzien van drie filters. Eén filter filtert de buiten-
lucht, de andere zijn ter bescherming van het toestel. Om een 
goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, 
moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Zodra 
de filters moeten worden schoongemaakt, brandt het onderste 
LED-lampje aan de zijkant van uw toestel. Indien aangesloten 
gaat ook het rode lampje op de standenschakelaar branden. 
Voor uitleg over het schoonmaken of vervangen van de filters 
kunt u het betreffende installatievoorschrift downloaden via  
www.brinkclimatesystems.nl/downloads.

Filters vervangen en overig onderhoud 
Het toestel dient regelmatig een controlebeurt te krijgen. Aan-
bevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervan-
gen door originele Brink-filters. Deze kunt u eenvoudig bestellen 
via www.brinkairshop.nl. Voor overig onderhoud, zoals controle 
van het toestel en het schoonmaken van onderdelen, kunt u een 
onderhoudscontract afsluiten met uw installateur.

Optioneel fijnstoffilter
De Air 70 heeft standaard drie G4-filters. Deze 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 dit fijnstoffilter.


