Online beheer en bediening
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ER KOMT
IETS NIEUWS AAN
Na jarenlang praten over het 'Internet of Things' (IoT) is nu het
moment aangebroken om de talrijke mogelijkheden te gebruiken
die de miljarden apparaten die met het internet verbonden zijn ons
bieden.

HET INTERNET IS DE VOORBIJE JAREN
STERK GEËVOLUEERD
Het internet verandert vandaag zo snel dat velen het
wellicht niet helemaal kunnen vatten. Hoe langer hoe
meer technieken worden via het internet beheerd en
dit is nog maar een begin!
Na er lang over gepraat te hebben gaan we het nu ook
echt gebruiken. Een nieuwe wereld gaat open!
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AIRMASTER IS KLAAR VOOR
HET INTERNET OF THINGS

HANDMATIGE BEDIENING
via bedieningspaneel

BEDIENING VIA
GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN
KNX®, BACnet™/IP, BACnet™MS/TP,
LON®, MODBUS® RTU RS485

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Online beheer en bediening via
een webportaal 'in de cloud'
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Het Internet Of Things (IoT) is niet
langer toekomstmuziek; zowel in de
privé als in de publieke sector wordt
het hoe langer hoe meer toegepast.

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Bij Airmaster volgen we deze ontwikkelingen
op de voet. Gebouwenbeheersystemen zijn
ondertussen goed gekend, dus nu is het tijd
voor de volgende stap.
Airlinq Online is een professioneel webportaal voor Airmaster ventilatiegroepen, die
op ethernet zijn aangesloten. Het webportaal
is een cloud-based dienst, waarbij de servers

WAT IS INTERNET OF THINGS?

die de communicatie met de installaties

Internet of Things (IoT) geeft aan hoe het internet

verzorgen zich in de "cloud" bevinden.

uitgebreid wordt door er steeds meer toestellen aan

Airlinq Online is ontworpen om ventilatie-

te koppelen. Een nieuw en intelligent internet waarbij

toepassingen voor één of meer installaties te

toestellen met elkaar communiceren, data uitwisselen

besturen, monitoren en registreren.

en een nog nooit geziene mate van automatisering
mogelijk maken.

TRANSPARANTIE

IoT biedt aan bedrijven en overheid nieuwe

Bij Airmaster gaan we voor transparantie

mogelijkheden tot zakendoen, efficiëntere werk-

en samenwerking. Communicatie tussen

processen en een betere uitwisseling van data.

systemen wordt een belangrijk aspect in
de toekomstige IoT-systemen.

De vraag is niet OF IoT ook ons leven zal gaan

Daarom stellen wij ook een webservice

beïnvloeden. De vraag is WANNEER dat gebeurt.

(API) beschikbaar, die system-integrators
kunnen gebruiken om te integreren met
andere gebouwenbeheersystemen.

VEILIGHEID
Bij Airmaster streven we naar transparantie,
maar ook veiligheid heeft een hoge prioriteit.
Daarom wordt alle communicatie veilig
gecodeerd.
Dat geldt zowel voor communicatie tussen
gebruikers en servers als voor communicatie
tussen ventilatie-installaties en servers.
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NAAR GROTE HOOGTE

MET AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Met Airlinq Online groeien de bomen bijna tot
in de hemel.

ZO VRIJ ALS EEN VOGEL

COMPLEET OVERZICHT

Airlinq Online is via een webbrowser van overal

Airlinq Online voorziet in uw behoefte aan

te benaderen.

centraal beheer, terwijl u tegelijkertijd de

Het is een solide toepassing, die u geld bespaart

voordelen van decentrale ventilatie behoudt.

en tegelijkertijd zorgt voor maximale betrouw-

Als gemeente, woningcorporatie, vastgoed-

baarheid van uw installaties. Met een paar klikken

beheerder, conciërge en eindgebruiker krijgt

kunt u verschillende ventilatienetwerken tegelijk

u snel een overzicht van al uw ventilatiesystemen.

besturen.
Nadat u heeft ingelogd op Airlinq Online heeft u
toegang tot AL uw installaties - waar ter wereld u
zich ook bevindt.





Online besturing
Online bediening
Online monitoring
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EEN VOLLEDIG OVERZICHT
OP ALLE NIVEAUS
U hoeft niet na te denken over de achterliggende techniek.
- u kunt gewoon inloggen en het systeem gebruiken.
ADMINISTRATOR

CONCIËRGE

Als administrator bij een woningcorporatie of

Wellicht heeft u één of meer onderhouds-

vastgoedbeheerder is het mogelijk om tijdens

medewerkers/conciërges in dienst, die ook

het gebruik de status van alle ventilatiegroepen

toegang moeten krijgen tot Airlinq Online,

in de gaten te houden. Dat geldt voor alle

maar die niet dezelfde rechten hoeven te

gebouwen die de woningcorporatie of vast-

hebben als u. Als operator kunt u naar eigen

goedbeheerder ter beschikking heeft / bezit.

behoefte rechten instellen en toekennen.

Daardoor krijgt u een snel en veilig overzicht

U kunt deze rechten toekennen tot maximaal

over de ventilatiegroepen en hun functioneren

uw eigen niveau.

ADMINISTRATOR

OPERATOR/CONCIËRGE

en kunt u constant volgen of alles naar behoren
werkt. Bovendien worden er tijdens het gebruik

EINDGEBRUIKER

geen onnodige energie en geld verkwist.

Als eindgebruiker krijgt u uitsluitend toegang
tot de ventilatie-installatie(s) in het gebouw of

OPERATOR

het appartement waarin u zich bevindt. U kunt

Als operator kunt u bijv. de bedrijfsstatus,

zien hoe de installatie functioneert en kunt o.a.

luchtvolume, inblaastemperatuur, alarmen

het luchtvolume aanpassen.

en het CO2 niveau bekijken en aanpassen
Bovendien kan u ook een datalog genereren.

EINDGEBRUIKER
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Airlinq® Online

GEMEENTE

VASTGOED
BEHEERDER

WONINGCORPORATIE

INSTELLING

GEBOUW

AFDELING

VLEUGEL
A

VLEUGEL
B

VERDIEPING 1

VERDIEPING 2

BLOK A

BLOK B

KAMER
4

KAMER 10

NR. 9

NR. 16

APP. 8

APP. 25

INSTALLATIE

INSTALLATIE

INSTALLATIE
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AIRMASTER KAN
ALTIJD HELPEN
Welke rechten u ook heeft, op de ondersteuning van Airmaster
kan iedereen rekenen!
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VOLLEDIGE ONDERSTEUNING
VAN AIRMASTER
Als wij bij Airmaster inloggen op Airlinq
Online, kunnen we vanop afstand ondersteuning bieden voor al uw ventilatieinstallaties.
Vermits we toegang hebben tot alle
functies en parameters, hebben we een
volledig overzicht van alle Airmaster
installaties en kunnen we u onmiddellijk
helpen indien nodig.
De enige vereiste is dat uw ventilatiesysteem via een kabel of met een draadloze
verbinding met het internet is verbonden.

SERVICEPARTNER
Airmaster en u als klant heeft de keuze om
samen te werken met verschillende service
partners. Wilt u Airlinq Online niet zelf
gaan gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen
om deze taak uit te besteden. Uw service
partner krijgt dan in uw plaats toegang tot
het Airlinq online systeem.
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OVERZICHT & VEILIGHEID
BIJ DAGELIJKS GEBRUIK
Met Airmaster Airlinq® Online kan u snel en eenvoudig uw
ventilatiesysteem beheren en aanpassen.

Airlinq® Online
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GEBRUIKSVRIENDELIJK PLATFORM
U heeft de volledige controle over de toepassing!
Daarom hebben we veel aandacht besteed aan de
samenstelling en vorm van het gebruikersplatform.
Zowel via pc, tablet als smartphone krijgt u een duidelijk
overzicht van de werking van uw ventilatiesysteem.
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WIE, WAT
EN WANNEER?
Alleen de parameters die noodzakelijk zijn voor de betreffende gebruiker zijn
zichtbaar, zodat u een beter overzicht heeft. Met Airlinq Online kunt u ook zien
wie wat en wanneer heeft aangepast.
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De gebruikersomgeving is eenvoudig en overzichtelijk.
Hij geeft een snel overzicht en maakt het mogelijk om
sensoren, energiemeters, ventilatiesnelheden,
temperaturen etc. te monitoren.

Het is bijv. mogelijk om
• alle ventilatiegroepen tegelijkertijd op te starten/te stoppen
• op alle ventilatiegroepen tegelijkertijd nachtkoeling in te stellen
• alle ventilatiegroepen tegelijkertijd in de "vakantiemodus" te
zetten

Als u inlogt op Airlinq Online ziet u altijd eerst een beheerpagina.
De beheerpagina geeft u een compleet overzicht over al uw
ventilatiegroepen.

AANPASBARE GEBRUIKERSNIVEAUS

Gezamenlijk bepalen we wie toegang moet
krijgen tot wat. De gebruikersomgeving is

Zo ziet de gebruikersomgeving er uit voor
een eindgebruiker.

dusdanig opgebouwd, dat de toegang in een
hiërarchisch aflopende richting wordt beperkt.
Gebruikers krijgen via een toegewezen rol
toegang tot een bepaalde groep en de daarbij
horende subgroepen. Men begint altijd op het
niveau waarop men is ingelogd. Voor iedere
subgroep die wordt gekozen, wordt de lijst
met ventilatiegroepen afgebakend.
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TIJD IS GELD
Dankzij Airmaster Airlinq online bespaart u
tijd en dus geld!

VERHOOGDE EFFICIËNTIE DANKZIJ
HET WEBPORTAAL
Of u nu technisch verantwoordelijke, vastgoedbeheerder of conciërge bent, eender wie kan
tegelijkertijd ventilatiesystemen op verschillende locaties monitoren.

GOEDKOPER ONDERHOUD

Met Airlinq online hoeft u niet langer voor elke

Via het Airlinq online systeem worden auto-

foutmelding ter plaatse te gaan. Dankzij het

matisch bepaalde alarmen geactiveerd.

webportaal kan u alle meldingen en alarmen
vanop afstand bekijken en dit bespaart u tijd
en geld.

Het systeem analyseert alle data en geeft bv.
door wanneer de filters moeten vervangen
worden. Foutmeldingen kunnen ook per mail
doorgestuurd worden.
U kan ervoor kiezen om na elk online filteralarm automatisch nieuwe filters te laten
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opsturen voor uw ventilatiegroepen.

SNEL EN EENVOUDIG GRAFIEKEN MAKEN
Met Airlinq Online kunt u zelf verschillende grafieken met gebruiksdata ontwerpen en samenstellen. U kunt data van
verschillende ventilatiegroepen combineren in een grafiek, zodat u deze kunt vergelijken. De data kunnen worden
opgeslagen en in een Excelbestand worden gezet, zodat u er verder mee kunt werken. Bovendien kunt u ook een PDF
voor extern gebruik genereren.

INFORMATIE IS OOK EEN PRODUCT
Met Airlinq Online hebben we samen erg veel
mogelijkheden. Via het online systeem kunnen
we steeds meer kennis verzamelen over de
werking van onze ventilatiegroepen en kunnen
alle parameters geoptimaliseerd worden. Deze
kennis maakt ons product nog waardevoller,
zowel voor u als voor ons. Airlinq Online is niet
enkel een product, maar een oplossing die op
een veilige manier een goed binnenklimaat
garandeert.
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LOG IN - EN U KUNT
AAN DE SLAG
Airmaster ventilatiegroepen kunnen verkregen worden met ethernet
modules die op verschillende manieren met het internet kunnen
verbonden worden.

INTERNETVERBINDING VIA ETHERNET
MODULE

DATA-ANALYSE
Airmaster biedt als extra service ook een volledige

Toegang krijgen tot Airlinq Online kan op 2 manieren:

analyse van uw verbruiksdata aan zodat u uw installatie

1. U krijgt 1 ethernet module per ventilatiegroep en elke

kan optimaliseren en uw energieverbruik naar omlaag

unit wordt afzonderlijk met het internet verbonden.

kan brengen. Ook hier gelden vaste uurtarieven.

2. U combineert 1 ethernet module met een Airlinq BMS
netwerk waarin tot 20 ventilatiegroepen met elkaar

ETHERNET MODEM NA PLAATSING

verbonden kunnen worden. In dit geval moet slechts

Op elke Airmaster installatie met een Airlinq regeling

1 unit met het internet verbonden worden om een net-

kan achteraf een ethernetmodem bijgeplaatst worden.

werk tot 20 units via het internet te kunnen bedienen!

Het is m.a.w mogelijk om het Airlinq online systeem
te integreren in bestaande installaties. Dus als u al een

WIJ HELPEN MET OPSTARTEN

ventilatie-installatie heeft, maar graag toegang wilt

Bij de opstart van de installatie ontvangt u een

krijgen tot Airlinq Online, kunt u dat natuurlijk ook

volledige Airlinq Online gebruikershandleiding, maar

krijgen.

indien gewenst kunnen wij u ook een volledige opstart
vanop afstand aanbieden.
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Waarom 'nee'
zeggen tegen een
goed aanbod?
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Airlinq Online voldoet aan de EU-regels voor de
regulerings van persoonsgegevens en we adviseren u
over de manier waarop u ervoor zorgt dat u aan deze
regels voldoet.
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VEILIGE
COMMUNICATIE
Uw firewall beschermt u en uw data tegen aanvallen van buitenaf door alle
inkomende en uitgaande communicatie te monitoren en te bewaken.
COMMUNICATIE IN UITGAANDE RICHTING

Airmaster vindt veiligheid en een goede dienst-verlening

De communicatie tussen de ventilatiegroepen en de

erg belangrijk. Daarom werken we voor de hosting van de

Airlinq Online servers begint altijd in uitgaande richting.

Airlinq Online servers samen met de beste aanbieders in

De meeste firewall-instellingen laten communicatie met

de markt.

een extern apparaat toe, wanneer de communicatie wordt
opgestart door een apparaat (hier: ethernetmodem in

Onze partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner,

de in de unit) dat zich binnen het netwerk bevindt / in

is gecertificeerd lid van branchevereniging BFIH.

uitgaande richting communiceert.

VEILIGE TOEGANG / LOGIN

De communicatie tussen de pc, tablet of smartphone die
u gebruikt en het Airlinq Online portal wordt gecodeerd.
Ook de communicatie tussen de Airlinq Online servers
en de afzonderlijke Airmaster ventilatie-installaties wordt
gecodeerd.
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VERBINDING TOT HET INTERNET MAKEN MET EEN STANDAARD NETWERKKABEL
In dit geval wordt toegang tot Airlinq Online gegeven door elke unit met een standaard netwerkkabel ( min. Cat 5e) tot
het internet te verbinden. Dit betekent dat elke unit afzonderlijk met het internet verbonden moet worden, of er kan ook
een switch gebruikt worden.

TECHNICUS/
CONSULENT

Airmaster
Airlinq® Online

INTERNET



NETWERKVERBINDING
EINDGEBRUIKER

WIFI

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP
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AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP
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AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

 De ventilatiegroep (ethernetmodem) verstuurt met gelijke tussenpozen een "status-update" door de firewall naar het
internet en naar de servers (gateway) - deze uitgaande communicatie is tegelijkertijd ook een verzoek aan de servers
om eventuele wijzigingen te melden.

AIRLINQ ONLINE COMBINEREN MET EEN AIRLINQ BMS NETWERK
Er wordt verbinding met Airlinq Online gemaakt door slechts 1 unit die zich in het Airlinq BMS netwerk bevindt te verbinden
met het internet via een standaard netwerkkabel ( min Cat 5e). De RS485 bus die gebruikt wordt om de verschillende
ventilatiegroepen in een Airlinq BMS netwerk met elkaar te verbinden, zal met Airlinq Online communiceren. In dit geval moet
er slechts 1 unit uit het Airlinq BMS netwerk met het internet verbonden worden. Het is ook mogelijk om verbinding met het
internet te maken via de GSM . In een Airlinq BMS netwerk kunnen tot 20 ventilatiegroepen met elkaar verbonden worden.

TECHNICUS/
CONSULENT

Airmaster
Airlinq® Online

INTERNET


AIRLINQ BMS VERBINDING ( RS485)



NETWERKVERBINDING
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AIRMASTER
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AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

GSM

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

FIREWALL

AIRMASTER
VENTILATIEGROEP

 De servers loggen deze status en als er wijziging-en in de parameters moeten worden doorgevoerd, sturen de servers
een "retour-antwoord" naar de ventilatiegroepen (ethernetmodem).
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