
De nieuwe Allure

Nieuwe braNderautomaat eN kamer-
thermostaat

De branderautomaat in de Allure is geheel vernieuwd. De  
nieuwste stand van de techniek en de geavanceerde EC-systeem-
ventilator zorgen voor een verdere verlaging van het hulpenergie-
verbruik. Het aantal systeemonderdelen is beperkt waardoor de 
betrouwbaarheid nog verder is toegenomen. De Allure is nog steeds 
voorzien van de modulerende regeling van het verwarmingsvermo-
gen en het zeer hoge verwarmingsrendement van 92-99% van de 
bovenwaarde. Voor het aansturen van de branderautomaat in de 
Allure is een nieuwe kamerthermostaat ontwikkeld die voorzien is 
van een E-bus. 

uitgebreid leveriNgsprogramma
Voor koeling zijn vaak hogere luchtdebieten gewenst. Brink 

Climate Systems heeft daarom het leveringsprogramma van de 
nieuwe Allure verder uitgebreid. De B-16 HR en B-25 HR worden 
in zowel de Up- als Downflow uitvoering nu ook geleverd met een 
maximale luchtcapaciteit tot 3.400 m3/h.

Verwarmen, koelen en regelen op het hoogste comfortniveau

Aangename warmte en lage energielasten zijn bij de nieuwe Allure 

vanzelfsprekend. De nieuwe branderautomaat voldoet aan de laatste 

stand van de techniek en is nog energiezuiniger. Maar ook koeling 

behoort tot de mogelijkheden. Doordat voor koeling en/of utiliteits-

toepassingen een hogere capaciteit aan luchtverplaatsing gewenst kan 

zijn, is de Allure serie hierop uitgebreid. Een geheel nieuwe, uiterst 

bedieningsvriendelijke kamerthermostaat met toekomstgerichte E-bus 

levert daarbij de techniek om uw woning of kantoor snel en energie-

zuinig op de gewenste temperatuur te brengen.
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De nieuwe Allure heeft een grafisch display.

systeemeigeNschappeN vaN de Nieuwe 
allure 
De nieuwe Allure heeft de volgende systeemeigenschappen:

Nieuwe branderautomaat en regeling waardoor nog energie-
zuiniger.
Nieuwe uniforme Brink gebruikersinterface met display.
B-16 HR en B-25 HR leverbaar met hogere luchtcapaciteiten voor 
toepassing in de utiliteit en in combinatie met koeling.
Nieuwe kamerthermostaat met E-bus.

topkoeliNg
De Brink Allure is snel en eenvoudig uit te breiden met top-

koeling. Brink Climate Systems levert hiervoor een complete set. Deze 
bestaat uit een koelblok, een condensingunit en een montageset. De 
koeling kan terugmoduleren tot 25% van de koelcapaciteit. Voor de 
B-16 HR en B-25 HR zijn ook hogere koelcapaciteiten leverbaar.

61
19

56
/A

Verwarmen, koelen en regelen op het hoogste comfortniveau
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Meer bedieningsgemak met de kamerthermostaat met E-bus. 

kamerthermostaat
De kamerthermostaat heeft uitgebreide programmeerfuncties. 

Het grote display en de bediening met twee draaiknoppen zorgen 
voor een grote gebruiksvriendelijkheid. De kamerthermostaat van 
Brink Climate Systems is voorzien van een E-bus: een toekomstgericht 
platvorm waar ook de vernieuwde Renovent (Renovent Excellent) op 
voorbereid is.

meer weteN?
Wilt u meer weten over de nieuwe Allure en/of kamer- 

thermostaat? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak met Brink 
Climate Systems B.V. 

technische gegevens allure b-16 hr 1350 b-16 hr 2100 b-16 hr 3400 b-25 hr 2100 b-25 hr 3400 b-40 hr 3400

Verwarmingscapaciteit [kW] 4-16 4-16 4-16 7-25 7-25 9,5-39,5

Instelbare luchthoeveelheid [m3/h]* 300-1350 450-2100 750-3400 450-2100 750-3400 750-3400

Geschikt voor koelcapaciteit [kW] 7,1 10 12,5 10 12,5 12,5

Afmetingen [H x B x D] 1200 x 400 x 740 1200 x 500 x 740 1200 x 600 x 740 1200 x 500 x 740 1200 x 600 x 740 1200 x 600 x 740

Gewicht [kg] 74 78 82 83 87 92

Rookgasaansluiting [mm] 80 80 80 80 80 80

Verbrandingsluchtaansluiting [mm] 80 80 80 80 80 80

techNische gegeveNs 

* De luchthoeveelheid voor verwarming en de optionele koeling is apart instelbaar.


