Brink Home
Diaľkové ovládanie vetracieho systému
Vo svete moderných technológií a neustáleho zhonu stále častejšie pociťujeme
potrebu mať všetko pod kontrolou a byť schopní i na diaľku ovládať systémy
inštalované v našich domovoch. Ráno sa ponáhľate do práce a až po odchode z
domu si spomeniete, že ste zabudli prepnúť vetrací režim do úspornejšieho
chodu? I počas neprítomnosti zistíte, že systém nefunguje tak, ako by mal?
Výhodou Brink Home je okamžité hlásenie eventuálnej poruchy chodu a
okamžité kontaktovanie technika, ktorý poruchu odstráni. Brink Home vám
umožňuje riadiť a kontrolovať vetrací systém nech sa nachádzate kdekoľvek
pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača.
Optimálne využitie
Brink Home umožňuje užívateľovi riadiť systém oveľa jednoduchšie a
úspornejšie. Ak je to potrebné, ventilačný systém je možné aktivovať i na
diaľku. Týmto spôsobom je vždy zabezpečený dostatočný prísun čerstvého
vzduchu. Aplikácia zvyšuje celkový komfort domácnosti a zároveň šetrí
náklady na energiu.
Diaľkové ovládanie
Internet alebo miestna sieť umožňuje užívateľovi diaľkové ovládanie
vetracieho systému cez program, ktorý sa inštaluje do smartfónu, tabletu
alebo počítača.
Užívateľ môže tiež ovládať nasledovné funkcie:
• Nastavenie režimu ventilácie (dovolenka, počas neprítomnosti, bežný chod, varenie / sprchovanie)
• Režimu dovolenka – možnosť vypnutia a spustenia
• Programovanie režimu vetrania cez ovládač Air Control
Aplikácie zobrazuje:
• Koncentráciu nameraného CO2 v domácnosti
• Aktuálny stav riadeného vetrania na základe vlhkostného senzoru
• Aktuálny stav sektoru pri viaczónovej regulácii
• Aktuálny stav bypass klapky
• Správa čistenia alebo výmeny filtrov
• Zobrazenie poruchy

Efektívny servis
Brink Home je výborným nástrojom v prípade potreby servisu. Aplikácia upozorní užívateľa na poruchu,
kód chyby, či nevyhnutnú údržbu. Pri hlásení o chybe môže užívateľ dať súhlas pre priame odoslanie
o poruche servisnému centru. Pokiaľ je to postačujúce, technik urobí zásah na diaľku. Cez servisný
program je možné v mnohých prípadoch identifikovať pôvod poruchy. Uistíte sa, či je naozaj nevyhnutný
servisný zásah. Tento spôsob zisťovania poruchy je vysoko efektívny. Program bližšie definuje chybu,
a tým pádom nie je potrebné kontaktovať servisné centrum pre analýzu poruchy.

Brink Home modul a aplikácia
Brink Home pozostáva z modulu Brink Home a aplikácie Brink Home, ktoré sú napojené na jednotky
Renovent. Jednotka môže byť vybavená riadiacim panelom Air Control. Zariadenia Brink z produktovej
rady Renovent sú prístupné cez (W)LAN alebo Brink Portal Server. Aplikácia Brink Home pre smartfóny a
tablety je k dispozícii pre Android a iOS.

Výhody Brink Home
- jednoduchšie a úspornejšie riadenie systému
-ovládanie na diaľku
-optimálne využitie možností systému
-úspora nákladov na energiu
-jednoduchá inštalácia
-efektívny servis

