
Kumanda sistemleri

 

w w w . d a i k i n . e u

BRC1E52A

Bireysel Kumanda Sistemleri

»» Kolay»kullanım

»» Enerji»tasarruf»işlevleri

»» kWh»göstergesi

»» Esnek»programlama

»» Gerçek»zamanlı»saat

»» Birden»fazla»dil»desteği

M o d e r n  t a s a r ı m l ı ,  k u l l a n ı c ı  d o s t u  u z a k t a n  k u m a n d a



Kolay kullanım
 › Ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir  

Kolay kullanım için büyük düğmeler ve ok tuşları mevcuttur. 

Fan devri ve sıcaklık gibi temel ayarlar sezgisel olarak 

kullanılabilir. Diğer ayarlar için menü listesinden işlevi 

seçebilirsiniz.

 › Gelişmiş menü ayarları için açık grafikli kullanıcı arayüzü  

Kolay kullanım ve navigasyon için ekranda her bir ayarın 

açıklaması sunulur. 

kWh göstergesi ile enerji 
tüketiminizi takip edebilirsiniz
kWh göstergesi, son gün/hafta/ay/yıl içerisindeki elektrik 

tüketiminize işaret eder.

Esnek programlama
 › 3 bağımsız program ayarlanabilir  

(örn. yaz, kış, mevsim ortası)

-  kullanıcı programı kendi değiştirebilir

-  değiştirmek için montajı yapan yetkilinin ziyaretine gerek yoktur

-  haftanın her bir günü için gün başına 5 eylem programlanabilir

 › Tatil işlevi

-  Tatil olarak ayarlanan günler için program zamanlayıcıyı devre 

dışı bırakma

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Açık grafik kullanıcı arayüzü 

Modern tasarımlı, 
kullanıcı dostu  
uzaktan kumanda
Parlak beyaz renkteki bu basit, modern 

tasarımlı uzaktan kumanda (RAL 9010) iç 

mekan tasarımınıza kolayca uyum sağlar. 

Kullanımı çok daha kolay ve basittir, tam nokta 

sıvı ekrandaki talimatları takip etmeniz 

yeterlidir.



Bir dizi enerji tasarruf 
işlevini etkinleştirerek 
klima sisteminizi 

optimize edin
Kablolu kumanda üzerindeki enerji tasarruf 

işlevleri sayesinde tüm uygulamalar Daikin’in 

gelişmiş enerji yönetimi araçlarından 

faydalanarak, kolay ve basit bir şekilde işletme 

maliyetlerini azaltabilir.

 › Dairesel atışlı kaset tipi üzerindeki sensörler sayesinde 

akıllı ve esnek kumanda

-  Ünite ayar noktasını belirler veya odada kimse olmadığında 

kapanır

- İşletme maliyetleri ciddi oranda, %27'ye kadar düşürülür

- Uzaktan kumanda ile sensör programlama

 › Sıcaklık aralığı sınırı

-  Seçilebilecek minimum ve maksimum ayar noktası 

sınırlanarak enerji tasarrufu sağlar

- Aşırı ısıtma veya soğutmayı önler

 › Azaltma fonksiyonu

-  Kimse yokken iç mekan sıcaklığını bir minimum ve 

maksimum arasında korur

 › Ayar noktası otomatik sıfırlama

-  Önceden belirlenen bir süre sonrasında ayar noktasını 

otomatik olarak sıfırlar

 › Kapatma zamanlayıcısı

-  Önceden belirlenen bir süre sonrasında üniteyi kapatır

-  Toplantı odaları gibi klimanın bir toplantı sonrasında 

kapatılmadığı mekanlarda enerji tasarrufu sağlar



Teknik Özellikler / İşlevler
TEKNİK ÖZELLİKLER BRC1E52A

Boyutlar (YxGxD) 120x120x19 mm

LCD
Ekran boyutu (YxG) 43,2x68,85 mm

Tipi Tam nokta (160x255)

Renk Parlak beyaz

Çalışma kısmı kapağı Hayır

Maks. kablo uzunluğu 500m

Bağlanabilir iç üniteler Tüm VRV® ve Sky Air® iç üniteleri 

FONKSİYONLAR BRC1E52A

Enerji tasarruf işlevleri

Sensör davranışlarını ayarlama 

Sıcaklık aralığı sınırı 

Azaltma fonksiyonu 

Ayar noktası otomatik sıfırlama 

Kapatma zamanlayıcısı 

Ekran

Dili değiştirilebilen ekran 11 farklı dil mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, Felemenkçe, Rusça, Türkçe ve Lehçe (YENİ)

Yardım menüsü 

Oda sıcaklığı görüntüleme 

Saat (zaman gösterimi) Günışığı tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen  gerçek zaman saati

Arka aydınlatma 

Kontrast ayarı 

Zamanlayıcı
Haftalık program zamanlayıcı 3

Tatil işlevi 

Erişim kumandası

Anahtarlı kilit 

Menüleri kısıtlama Her bir menü için ayrı ayrı

Kısıtlama düğmeleri Her bir düğme için ayrı ayrı (AÇMA / KAPAMA, çalışma modu seçici, sıcaklık ayarı, fan devri / hava akış yönü)

Bellek Yerleşik yedek güç Bir güç kesintisi meydana geldiğinde tüm ayarlar 48 saate kadar kayıtlı kalır
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Daikin ürünleri distribütörü:

Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin 
Europe N.V. bilgisi sınırları dahilinde bu broşürün içeriğini derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünler ve 
hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu hakkında açık veya ima 
edilmiş herhangi bir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. 
Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan 
yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm 
içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'dir.

Bu ürünl, Eurovent sertifika programı kapsamına dahil 
değildir.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belçika - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Gerçek zamanlı saat
Günışığı tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen 

gerçek zaman saati  

Birden fazla dil desteği
 › 11 farklı dil mevcuttur:

 › İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, 

Portekizce, Yunanca, Felemenkçe, Rusça, Türkçe ve Lehçe

Menü işlevlerini/düğmelerini ayrı 
ayrı kısıtlamak mümkündür
 › Otellerde, dükkanlarda, ofislerde vs. yanlış kullanımı 

önlemek için uzaktan kumanda üzerindeki işlevlerin bazıları 

kısıtlanabilir

Diğer özellikler
 › Yerleşik yedek güç. Bir güç kesintisi meydana geldiğinde 

tüm ayarlar 48 saate kadar kayıtlı kalır

 › Arka aydınlatmalı ekran




