TOUCH CONTROL

MAAKT VENTILEREN MAKKELIJK EN MOOI
De Brink Touch Control maakt ventileren makkelijk en mooi. Dankzij de intuïtieve bediening van de Touch Control kan de ventilatiestand
in de woning eenvoudig naar behoefte worden aangepast. Handmatig bediend of door het instellen van een programma zorgt de Touch
Control voor excellente lucht in huis.

Welke functies biedt de Touch Control?

•
•
•
•
•
•
•

3 ventilatiestanden handmatig aanpasbaar
Programmeer het in- of uitschakelen van het systeem op bepaalde dagen en uren
Vakantiestand: schakel het systeem uit tijdens vakantieperiodes
Melding van systeemstoringen met bijbehorende foutcode
Filtermeling: wanneer moet het filter  worden vervangen?
Optie om melding te resetten na filtervervanging
Bij een scherm ”in rust” zijn alleen de tijd en actuele ventilatiestand zichtbaar

Klokprogramma
Het klokprogramma maakt het mogelijk om per dag,
meerdere schakelpunten te programmeren waarop de
ventilatie automatisch in de aanwezigheidsstand of de
afwezigheidsstand draait. De Touch Control beschikt zowel
over een dagprogramma, waarbij iedere dag dezelfde
schakelpunten gelden, als ook een weekprogramma waarbij
elke dag afzonderlijk ingesteld kan worden. Het is ook mogelijk
om handmatig de ventilatiestand tijdelijk te wijzigen tot het
volgende schakelpunt. Daarna zal het ingestelde programma
zijn schema automatisch vervolgen.

Vakantiestand
Bij langdurige afwezigheid kan via de Touch Control de
vakantiestand worden geactiveerd. Hierbij stelt u het
aantal afwezige dagen in. Tijdens de vakantiestand
wordt de ventilatie tot een minimum beperkt Hiermee
spaart u energie en is uw huis weer fris bij thuiskomst.

Filtermeldingen en waarschuwingen bij storing
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Indien de filters van uw ventilatiesysteem aan
vervanging toe zijn of er een toestelstoring optreed,
wordt dit op het display van de Touch Control getoond.
Het is hierbij mogelijk om met de Touch Control de
filtermelding te resetten na vervanging van het filter.
Daarnaast worden alle storingen met bijbehorende code
getoond. Hiermee weet de installateur welk onderdeel
mogelijk aandacht nodig heeft.

