Merhaba
Madoka.

Sadeliğin güzelliği

Japoncada daire anlamına gelen Madoka,
zarafeti ve huzuru temsil ediyor. Mavi
bir daireyi ve tasarım sadeliğini belirgin
şekilde öne çıkaran Madoka bu ince ve şık
görüntüsü sayesinde Red Dot Ürün Tasarım
Ödülü ve iF Tasarım Ödülü de dahil çok
sayıda ödüle layık görüldü.
Madoka, konforunuzu garanti ediyor,
üstelik hayal edebileceğiniz en sezgisel
şekilde; sadece üç düğme ve geniş bir
ekrandan meydana geliyor.
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Renk
Birbirinden şık üç renk seçeneğiyle gelir, Madoka her türlü iç dekora tarz
ve zarafet katar.
Sadece 85 x 85 mm boyutlarında olan Madoka oldukça kompakttır ve her
türlü arka plana sorunsuz şekilde uyum sağlar.

Beyaz

RAL 9003 (parlak)

Gümüş rengi

RAL 9006 (metalik)

Siyah

RAL 9005 (mat)
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İnce

tasarım

Madoka, saflık ile sadeliği bir araya getiriyor.
Sezgisel dokunmatik düğmeli kumandası, ekranı
büyütür ve Madoka'nın kullanımını hem kolay hem
sezgisel hale getirir.
Japonca adının da vurguladığı gibi mükemmeli temsil
eden Madoka her bir klima üzerinde mükemmel bir
kontrol sağlar.

4

AÇMA/KAPAMA

SİMGE GÖRÜNÜMÜ

AYRINTILI GÖRÜNÜM

Temel işlevlere kolay ve
doğrudan erişim

Fan devri

Mod seçimi
(soğutma, ısıtma,
sadece fan vb.)

Panjur ayarı

Kullanıcı dostu arayüz
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Madoka Assistant
Program veya ayar noktası sınırlandırma
vb. gelişmiş ayarları sadeleştirir
Görsel arayüzü örneğin program ayarı, enerji tasarrufunun
etkinleştirilmesi, ayar kısıtlamaları vb. gelişmiş ayarları basitleştirir.
Saha ayarlarını ve programlarınızı telefonunuza kaydedin ve bunları
birden fazla kumandaya yükleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf edin
Kolay ve hızlı devreye alındığından montörler de zamandan ve
maliyetten tasarruf eder
Bluetooth® low energy teknolojisini içerir
Kolay
program ayarı

Gelişmiş
kullanıcı ayarları

Montör
ayarları

Saha
ayarları
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Otel
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Otel odaları için sezgisel
klima kontrolü
Otel misafirleri basit ekranı kullanarak
konforunu istedikleri şekilde ayarlayabilirler.
KAPALI/

AÇIK

DÜŞÜK AYAR

Yanlış kullanıma ve boşa enerji
harcanmasına karşı opsiyonel oda kartı
bağlantısı ve ayar noktası sınırlandırma
koruması sayesinde maliyetlerinizi düşürün.

İNOVASYON

DAİRESEL EKONOMİ

AKILLI
KULLANIM

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa edelim
Çevresel ayak izimizi azaltma kararlılığımız
doğrultusunda 2050 yılına kadar CO2 nötr olmayı
hedefliyoruz. Dairesel ekonomi, inovasyon ve akıllı
kullanım; hedefimize giden yolda atlama taşlarımızdır.
Şimdi harekete geçme zamanı, hemen bize katılın!
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Ofis
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“İkinci evimiz ofislerimiz
zamanımızın çoğunu
geçirdiğimiz yerlerdir. Bu
da klima kontrolünü daha
önemli hale getiriyor.”

Bir adım önde
Ofisler için Madoka Assistant, sistemin hızlı ve kolay
şekilde yapılandırılmasını ve program ayarının akıllı
telefon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayarak ofis
planlarının değiştirilmesine basit bir yanıt sunuyor.

Düşük maliyetli altyapı
soğutma çözümü
Madoka ayrıca, standart olarak rotasyonlu
çalışma ve yedek çalışma gibi entegre
işlevlere sahip olduğundan sunucu odaları
için düşük maliyetli bir çözüm sunar.

ÇALIŞIYOR

Yedek çalışma
Bir ünite arızalandığında diğer ünite
otomatik olarak devreye girer.

BEKLEME

ÇALIŞIYOR

KRİTİK ALARM

Rotasyonlu çalışma
Belirli bir süre sonra, çalışan ünite
bekleme moduna geçer ve bekleme
modundaki ünite devreye girer,
böylece sistemin ömrü uzar.

ÇALIŞIYOR

BEKLEME

Rotasyon aralığı 6, 12, 24, 72 ve 96 saat olarak ve ayrıca haftalık olarak ayarlanabilir.
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En şık odalara dahi
zarafet katar
Madoka, iç dekorunuzun bir tasarım elemanı
gibi hareket eder ve her türlü iç dekore şık ve
sorunsuz şekilde uyum sağlar.
Programlamayı basit hale getirir, enerji
kullanımınızı kontrol etmenizi sağlar ve ilave
enerji tasarruf işlevlerini etkinleştirir.
Üstelik, tüm bunları Madoka’nın Bluetooth®
alanı içinde koltuğunuzda otururken konforlu
bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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Konutlara özel
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Özellikler
›
›
›
›

İnce ve şık tasarım
Sezgisel dokunmatik düğmeli kumanda
Üç ekran seçeneği: simge görünümü, standart ve ayrıntılı görünüm
Temel işlevlere doğrudan erişim (açma/kapama, ayar noktası, mod, hedef değerler,
fan devri, panjurlar, filtre simgesi ve sıfırlama (4), hata ve kod)
› Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlayan üç farklı renk seçeneği
› Kompakttır, sadece 85 x 85 mm'dir
› Akıllı telefon üzerinden gelişmiş ayarlar ve devreye alma

Otel uygulaması işlevleri

› Oda kartı ve/veya pencere temas entegrasyonunu ve ayar noktası sınırlandırma özelliğini

kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. (BRP7A* seçeneğiyle)
› Minimum konfor düzeyini korumak için oda sıcaklığının belirli bir ayar sıcaklığının üstüne

yükselmesine ve yine belirli bir ayar sıcaklığının altına düşmesine izin vermez.

Veri merkezlerinin ve sunucuların soğutulması için düşük maliyetli
bir çözüm sunar

› Sadece RZAG*/RZQG* ile birlikte
› Rotasyonlu çalışma: Belirli bir süre sonra, çalışan ünite bekleme

moduna geçer ve bekleme modundaki ünite devreye girer,
böylece sistemin ömrü uzar.
Rotasyon aralığı 6, 12, 24, 72 veya 96 saat olarak ve ayrıca haftalık olarak ayarlanabilir.
› Yedek çalışma: Bir ünite arızalandığında diğer ünite otomatik olarak çalışmaya başlar.
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Tüm gelişmiş ayarları akıllı
telefonunuzdan yapabilirsiniz
Bağımsız olarak seçilebilen geniş
enerji tasarrufu işlevleri
› Sıcaklık aralığı sınırı
› Geri ayar işlevi
› Ayarlanabilir hareket sensörü ve zemin sensörü (Dairesel
Atışlı Kaset ve Tam Düz Kaset ürünlerinde bulunur)
› Otomatik sıcaklık sıfırlama
› Otomatik kapatma zamanlayıcı

DAİRESEL EKONOMİ

İNOVASYON
AKILLI
KULLANIM

www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Sıcaklık aralığı kısıtlaması sayesinde
aşırı ısıtmaya/soğutmaya son
› Soğutma modunda alt sıcaklık sınırını ve ısıtma modunda
üst sıcaklık sınırını ayarlanarak enerji tasarrufu yapın. (1)

Kilowatt-saat tüketim takibi (2)
› kWh göstergesi son bir gün/ay/yıl içindeki güç tüketimini gösterir.

Diğer işlevler
› Üç bağımsız programa kadar ayar yapılabilir, böylece yıl boyunca (ör. yaz/kış/sezon ortası)
programlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz
› Saha ayarlarını ve programlarınızı telefonunuza kaydedin ve bunları birden fazla kumandaya
yükleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf edin
› Menü ayarları bağımsız olarak kilitlenebilir veya sınırlandırılabilir
› Dış ünite (3), sessiz moda ayarlanabilir
› Yaz saati uygulaması için gerçek zamanlı saat otomatik olarak güncellenir
(1) Ayrıca, otomatik soğutma/ısıtma geçişi modunda da kullanılabilir
(2) Sadece Sky Air FBA, FCAG ve FCAHG bire bir kombinasyonları için
(3) Sadece RZAG*, RZASG*, RZQG* ve RZQSG* modellerinde
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Teknik özellikler
Gövde

W = Beyaz (RAL 9003 (parlak))
S = Gümüş rengi (RAL 9006 (metalik))
K = Siyah (RAL 9005 (mat))

Renk
LED çalıştırma Renk
Yükseklik x Genişlik x Derinlik

Boyutlar

Birim

Ağırlık

Birim

LCD

Arkadan aydınlatma Renk

Mavi durum göstergesi
mm
kg

1 grup (16 adede kadar iç ünite)
İç üniteyle bağlantı için
Boyut
Çalıştırma

Ortam sıcaklığı

İç üniteden P1-P2 kablolu bağlantı
mm²

0,75 ~ 1,25

Min.~Maks.

-10 ~ 50 °C

Min.~Maks.

- 20 ~ 70 °C

Bağıl nem

< %95

Depolama
Güç kesintisi için yedekleme
Bluetooth® kablosuz teknolojisi

0,110
Beyaz

Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı
Kablo bağlantıları

85 x 85 x 25

Var - saat, 48 saate kadar senkron kalır.
Protokol

Bluetooth® low energy 4.2 veya üzeri

Gelişmiş ayarlar için uygulama

Madoka Assistant

Uygulama işletim sistemi

Apple iOS 8.0 ve üzeri, Android 5.0 ve üzeri
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