
Brugervenlig 
fjernbetjening i 
moderne design
BRC1E52A/B

 › Nem at bruge: Direkte adgang til alle hovedfunktioner 

 › Enkel idriftsætning: Intuitivt interface til avancerede 
menuindstillinger 

 › Optimer dit klimaanlæg ved at aktivere en hel række 
energibesparende funktioner (begrænsning af 
temperaturområde, nedsættelsesfunktion, sluk-timer 
m.m.) 

 › Hold styr på dit energiforbrug med kWt-angivelse, der 
viser et vejledende el-forbrug 

 › Programmering af op til tre uafhængige programmer, så 
brugeren selv med lethed kan skifte program i løbet af 
året (f.eks. sommer, vinter, mellemsæson) 

 › Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid 

 › Understøtter flere sprog 

 › Mulighed for at begrænse menufunktioner individuelt 

 › Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger i op 
til 48 timer takket være den indbyggede el-reserve
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Brugervenlig

 › Direkte adgang til hovedfunktioner  
Store knapper og piletaster giver en let betjening. 
Basisindstillinger som f.eks. ventilatorhastighed 
og temperatur kan betjenes intuitivt. For andre 
indstillinger vælges funktionen blot fra menulisten. 

 › Tydeligt grafisk brugerinterface til avancerede 
menuindstillinger  
Displayet giver en forklaring til hver indstilling, hvilket 
gør betjening og navigation meget let. 

Angivelse af kWt så du kan følge med i 
forbruget

Angivelsen af kWt viser el-forbruget inden for seneste 
dag/uge/måned/år.

Fleksibel programmering

 › Der kan indstilles tre uafhængige programmer 
(f.eks. sommer, vinter, mellemsæson) 
- brugeren kan selv ændre i programmet 
- intet behov for besøg af installatør 
-  5 handlinger/dage kan programmeres for hver 

ugedag 

 › Feriefunktion 
-  Deaktiverer programtimer for de dage, der er 

indstillet som feriedage

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Tydeligt grafisk brugerinterface 

Brugervenlig fjernbetjening 
i moderne design 
Denne enkle, moderne designede fjernbetjening i klar 

hvid matcher til din indretning.  

Betjeningen giver en meget lettere og mere enkel 

styring, følg blot vejledningerne på LCD skærmen.
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Optimer dit klimaanlæg 
ved at aktivere en række 

energibesparende 
funktioner

Energibesparende 
funktioner
Takket være de energibesparende funktioner på 
den fortrådede fjernbetjening er der mulighed for at 
alle anvendelser kan få fordel af Daikins avancerede 
energistyringsværktøjer, som gør det let og ligetil at 
nedsætte driftsudgifterne.

Intelligent og fleksibel styring via følere på 
round-flow kassette og helt flad kassette

 › Enheden justerer indstillingspunkter eller slår fra, når 
der ikke er nogen til stede i rummet 

 › Stor reduktion af driftsudgifterne, helt op til 27 % 

 ›  Programføler via fjernbetjening 
 

Temperaturområdegrænse

 › Sparer energi ved at begrænse de minimale og 
maksimale indstillingspunkter, der kan indstilles 

 › Forhindrer for stor opvarmning eller afkøling 
 

Nedsættelsesfunktion

 › Fastholder indendørs temperaturen inden for et 
minimum og maksimum, når der ikke er nogen til 
stede 
 

Automatisk nulstilling af indstillingspunkt

 › Nulstiller automatisk indstillingspunktet efter en 
forud indstillet periode 
 

Deaktiveringstimer

 › Slukker automatisk enheden efter en forud 
indstillet periode 

 › Sparer energi i f.eks. mødelokaler, når 
klimaanlægget ikke slukkes efter et møde



Specifikationer/funktioner
Specifikationer BRC1E52A / BRC1E52B

Mål (HxBxD) 3.120x120x19 mm40

LCD
Displaystørrelse (HxB) 43,2x68,85 mm

Type Full dot (160x255)

Farve Klar hvid

Cover til betjeningsdel Nej

Maks. ledningslængde 500 m

Indendørs enheder, der kan tilsluttes All VRV® og Sky Air® indendørs enheder 

Funktioner BRC1E52A / BRC1E52B

Energibesparende 
funktioner

Indstiller følers adfærd �

Temperaturområdegrænse �

Nedsættelsesfunktion �

Automatisk nulstilling af indstillingspunkt �

Deaktiveringstimer �

Display

Flersproget display Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, græsk, hollandsk, russisk, tyrkisk, polsk Engelsk, tysk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk, slovakisk, serbisk, albansk

Hjælp-menu �

Visning af rumtemperatur �

Ur (visning af tid) Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid

Baggrundslys �

Justering af kontrast �

Timer
Ugentlig timer 3

Feriefunktion �

Adgangsstyring

Tastlås �

Blokér menuer Individuelt for hver menu

Blokér knapper Individuelt for hver knap (ON/OFF, driftsfunktionsvælger, temperaturjustering, ventilatorhastighed/luftstrømsretning)

Hukommelse Indbygget sikkerhedseffekt Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger i op til 48 timer

Ur i realtid

Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid 

Understøtter flere sprog

 › Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, 
græsk, hollandsk, russisk, tyrkisk og polsk (BRC1E52A) 

 › Engelsk, tysk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, 
slovensk, bulgarsk, slovakisk, serbisk, albansk 
(BRC1E52B)

Mulighed for at blokere menufunktioner/
knapper individuelt

 › Blokér nogle af funktionerne på fjernbetjeningen for 
at undgå misbrug, velegnet til f.eks hoteller, butikker, 
kontorer

Andre egenskaber

 › Indbygget sikkerhed. Hvis der opstår strømsvigt 
gemmes alle indstillinger i op til 48 timer 

 › Baggrundsbelysning
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