Atveriet ceļu svaigam gaisam,
dzīvojiet un strādājiet veselīgāk

Atveriet ceļu svaigam gaisam,
Dzīvojiet un strādājiet veselīgāk

“Katrā no desmit mājām
ir problēmas pelējuma
dēļ, un vairākās ēkās
cieto daļiņu koncentrācija
ir lielāka, nekā ārpusē.”

Ēku siltumizolācijas kvalitāte tiek pastāvīgi uzlabota,
cenšoties panākt mazākus rēķinus par apkuri un lielāku
komfortu mājās un birojā. To var panākt ar nosacījumu,
ka ir laba vēdināšana, taču tas visbiežāk netiek īstenots.
Daudzi uzskata, ka vēdināt nozīmē atvērt logu. Diemžēl,
viņi nenovērtē tādas vēdināšanas negatīvās sekas.
Vispirms, palielināsies rēķins par apkuri, jo telpās
ielaistais gaiss ir aukstāks un to ir nepieciešams
sasildīt. Cilvēki telpas bieži nevēdina vispār, tāpēc rodas
pelējums un mitruma pleķi.
Brink Climate Systems jums palīdzēs no tā izvairīties.
Mūsu augstas kvalitātes vēdināšanas sistēmas
nodrošina efektīvu un saprātīgu vēdināšanu. Svaigs
gaiss jūs aptvers gan mājās, gan birojā. Tādā veidā
jūs uzlabosiet savu komfortu, samazināsiet putekļu,
mitruma un citu kaitīgu vielu iedarbību, samazināsiet

Brink vedināšanas sistēmas
Veselība
Kaitīgu vielu likvidēšana, ar skābekli piesātināta
gaisa piegādāšana

Komforts
Svaigs gaiss, bez caurvēja vai aukstuma

Ērtums		
Veselīgs gaiss, bez lielām pūlēm

Ilgtspēja
Augstāka ēku enerģijas klase, izdevumu enerģijai
taupīšanai un CO2 emisiju samazināšana

savus rēķinus par apkuri un pievienosieties CO2 emisiju
samazināšanai. Šajā brošūrā jūs atradīsiet plašāku
informāciju par Brink vēdināšanas sistēmām un to
praktisko piemērošanu.

Brink Climate Systems
Brink rada patīkamu dzīves un darba vidi. Ar Brink
vēdināšanas risinājumiem dzīvosiet ilgāk, veselīgāk un
stabilāk.
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Pareiza ventilācija
ir pamats, ērtākiem
dzīves apstākļiem

Veselība
Telpās uz jums pastāvīgi iedarbojas dažādas kaitīgas vielas
un gāzes, tādas kā cietās daļiņas, oglekļa dioksīds, oglekļa
monoksīds, slāpekļa oksīds, radons un toroni (radioaktīvi radona
izotopi). Vēloties veselīgi dzīvot un strādāt, ir jāpiegādā svaigs,
filtrēts gaiss un jālikvidē izmantotais gaiss. Brink vēdināšanas
sistēmas nodrošina to, lai telpā, kurā dzīvojat, būtu svaigs gaiss.
Mūsu sistēmas nemanāmi pārvalda gaisa piegādi un likvidēšanu
mājās, un citās ēkās.
Tās nodrošina telpas ar skābekļa piesātinātu gaisu, novērš
piesārņojumu un novērš nepatīkamas smakas, kā arī pasargā
no alerģijām un no elpceļu kairinājuma. Turklāt, tādos apstākļos
palielinās jūsu darbspējas un koncentrēšanās spējas.

Brink vēdināšanas sistēmas
Mājās ir mazāk mitruma
Pasargā no pelējuma veidošanās
Uzlabo darbspējas un spējas koncentrēties
Pasargā no alerģijām un elpceļu kairinājuma
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Svaigs gaiss mājās un
birojā - bez piepūles

Brink vēdināšanas sistēmas
Vienkārša apkalpošana un montēšana
Klusa darbība
Nodrošina ar svaigu gaisu 24 stundas 7 dienas nedēļā
Ja ir nepieciešams, aprīkojama ar vadības ierīcēm
nepieciešamību

Komforts
Ērta apkalpošana
Patīkami dzīves apstākļi ir pamats, komfortabliem dzīves un darba
apstākļiem. Tādu apstākļu pamats, ir svaigs gaiss, kas neatdzesē
telpas ziemā. Brink vēdināšanas sistēmas nodrošina komfortablas
sajūtas, kuras iegūstamas, nezaudējot siltumu, bez caurvēja
un uzmācīga trokšņa. Ja ir nepieciešams, tad šīs sistēmas ir
vadāmas pēc vajadzības*. Lai to paveiktu, jums nav nepieciešams
piecelties no sava ērtā klubkrēsla.

* Pēc nepieciešamības vadāmas vēdināšanas sistēmas
gadījumā, gaisa piegādāšana un likvidēšana dažādām
telpu grupām, regulējam atkarībā no izmērītās gaisa
kvalitātes.
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Pareiza vēdināšana,
nodrošina ēku un
dabas ilgtspēju

Ilgtspēja
Ilgtspējīgām ēkām, ir ilgs mūžs, un tās ilgi saglabā savu vērtību.
Pareiza vēdināšana, nodrošina ēku un biroju ilgtspēju. Turklāt, labi
vēdinātas ēkas, vidē izdala mazāk CO2.
Brink vēdināšanas sistēmas ar siltuma atgūšanu (rekuperatīvās
sistēmas) ir paredzētas tieši tam. To nodrošinātais svaigais gaiss
ir uzsildāms, izmantojot izplūdušā gaisa siltumu. Tādā veidā
istabās, kurās jūs dzīvojat vai strādājat, vienmēr tiek saglabāta
vēlamā temperatūra, neizmantojot daudz papildus enerģijas.
Salīdzināšanai: ja jūs vēdināšanai atvērtu logu, tad telpās
ieplūdušo ārā gaisu būtu nepieciešams 100% sasildīt. Tas nozīmē,
ievērojami lielākus enerģijas izdevumus! Ilgtspējīgās Brink
Climate Systems vēdināšanas un sildīšanas veids, samazina ne
tikai negatīvo iedarbību uz vidi, bet arī apkures rēķinus.

Brink vēdināšanas sistēmas
Minimāli enerģijas izdevumi, maksimāla enerģijas taupīšana
CO2 emisiju samazināšana
Augstāka ēku enerģijas klase, ar mazākiem izdevumiem
Izpildītas normatīvo aktu prasības
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Tīrs, svaigs gaiss un
piemērota temperatūra.
Viss, ko jūs vēlaties,
bez piepūlēm.
Sabalansēta vēdināšana: izmantotā
gaisa likvidēšana, svaiga gaisa
piegādāšana. Precīzi, nepieciešamajos
daudzumos.
Brink vēdināšanas sistēmas nodrošina
veselīgus, komfortablus dzīves apstākļus.
Moderna tehnika, kas pasargā no pelējuma
veidošanās, mitruma pleķiem, nevēlamām
smaržām un veselības traucējumiem,
tādiem, kā alerģijām, elpceļu kairinājuma
un galvas sāpēm. Jūs dzīvosiet un
strādāsiet ne tikai veselīgāk, bet arī jūsu
vide būs ievērojami patīkamāka.
300/400

180

Renovent Excellent sērija
Svaiga gaisa nodrošināšana un izmantotā
gaisa likvidēšana ir sabalansēta. Gaisa
plūsmas nesajaucas, bet saglabājas
atsevišķi. Saglabājas tikai vēlamā
temperatūra: tā nepalielinās un
nesamazinās, šīs modernās vēdināšanas

150

sistēmas dēļ.

Piesārņotais, mitrais gaiss un nepatīkamā
smarža ir likvidējama, saglabājot siltumu.

300

Jūs neizšķērdējiet enerģiju.
Renovent Sky sērija

Brink sistēmas tiek ražotas dažādos
lielumos, kas ir piemērotas dažādu
dzīvojamo telpu lielumiem. Tās ierīkojamas
tā, lai tās nebūtu redzamas. Montēšanas
iespējas ir dažādas: novietojot uz grīdas
vai piekarinot uz sienas vai pie grieztiem.
Brink, ir risinājumi jebkādām prasībām.
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Brink vēdināšanas sistēmas
Veselība
Kaitīgo vielu likvidēšana, ar skābekli piesātināta gaisa piegāde.

Komforts
Svaigs gaiss, bez caurvēja un aukstuma

Ērtums
Veselīgs gaiss, bez lielas piepūles

Ilgstspēja
Augstāka ēku enerģijas klase, izdevumu enerģijai taupīšana
un CO2 emisiju samazināšana

