Flair 325
Nový štandard v oblasti riadeného vetrania s rekuperáciou

Brink Climate System je priekopníkom inovatívnych systémov pre
zdravé bývanie. Vysoká kvalita komponentov Brink zabezpečuje
energeticky nenáročné a účinné vetranie. Obklopte sa čerstvým
vzduchom a užívajte si pohodlie domova.

Zvýšený komfort

Nový štandard

Brink zavedením inovatívnej produktovej rady
Flair nastavuje vysoký štandard v oblasti
riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.
Vysokoúčinné
vetracie
zariadenia
Flair
v kombinácii s novými systémovými prvkami pre
zvlhčenie (EVAP), čistenie (PURE INDUCT),
kúrenie a chladenie vzduchu (AIR COMFORT)
zabezpečia ideálnu klímu podľa požiadaviek
užívateľa.

Flair 325 je prvým zariadením produktovej rady
FLAIR s maximálny výkonom 325m3/h.
Vďaka aplikácií inovatívnych konceptov jednotky
Flair dosahujú prekvapivé výsledky. Vysoká
účinnosť, jednoduchá inštalácia a rozšírené
možnosti ovládania nastavujú nový štandard.
Pri vývoji sa kládol dôraz na zjednodušenie
a zrýchlenie
inštalácie.
Výsledkom
sofistikovaného vývoja sú zariadenia s
minimálnou časovou náročnosťou pri spustení.
Prvky aplikované v produktovej rade Renovent,
ako napr. 100% bypass a inteligentný
predohrev, prešli inováciou a budú naďalej
v štandardnej výbave.

Nový koncept CONSTANT FLOW cez
vysokoefektívne EC ventilátory so vstavaným
anemomentrom.

Nový výmenník tepla Holmak TST 35 s väčšou
plochou dosahuje vyššiu tepelnú účinnosť
a nižšie tlakové straty.
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Najvyššia účinnosť
Takmer všetky komponenty jednotky Flair 325
prešli inováciou. Ich sofistikovaná kombinácia
zabezpečuje vynikajúcu účinnosť.
Výsledkom je výrazné zlepšenie aerodynamiky :
jednotka Flair 325 je účinnejšia a tichšia a jej
spotreba je v porovnaní s konkurenčnými

výrobkami
podstatne
nižšia.
Skúšobné
testovania ukazujú, že energetická spotreba je až
o 10% nižšia ako aktuálne najvýkonnejšie
jednotky na trhu. Z úzkej spolupráce technikov
z Brinku a výrobcom ebm-papst boli vyvinuté
unikátne ventilátory s integrovaným snímacím
systémom zaisťujúcim konštantnú reguláciu
prietoku vzduchu (CONSTANT FLOW).

Zjednodušená inštalácia a údržba
Odborne prevedená inštalácia je veľmi dôležitá pre správne fungovanie vetracieho systému. Spustenie
jednotky Flair je oveľa jednoduchšie, šetrí čas a je zárukou kvality finálneho výsledku.

Rozšírené možnosti ovládania
Flair 325 prichádza štandardne s bezdrôtovým RF ovládaním, vďaka
ktorému je možné pripojiť rôzne druhy snímačov kvality ovzdušia
a riadiace prvky. Dvojzónová regulácia je ďalšou možnosťou
ovládania jednotky, kde sa pomocou trojcestného ventilu rozdelí
dom na dve zóny. Riadenie jednotky je možné priamo cez vstavaný
displej zariadenia a cez programovateľný ovládač Brink Air Control.
•
•
•

Najmodernejšie možnosti ovládania
Vynikajúci pomer účinnosti a spotreby energie
Extrémne tichý chod

Brink Air Control
Viacpolohový spínač

NOVINKY
USB RF Dongle
Wireless 3-polohový prepínač (RF)
CO2 senzor (i RF)
Vlhkostný RH-Senzor (i RF)
VOC senzor (RF)

Novinkou jednotky Flair je nápajanie
na exteriér z bočných strán, ktoré
ocenia najmä inštalatéri.
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