Controlo remoto
intuitivo
com design
moderno
BRC1E53A/B/C

›› Utilização simples: todas as funções principais estão
diretamente acessíveis

›› Controle o seu consumo de energia através de
informações gráficas do consumo elétrico.

›› Escolha entre a apresentação de símbolo ou texto

›› É possível definir até 3 programas independentes, para
que possa alterar facilmente o programa ao longo do
ano (por ex. verão, inverno, estação intermédia)

›› Manuseamento simplificado: interface intuitivo para
navegação através dos diversos menus

›› Disponível em vários idiomas
›› Função de rotatividade de unidades interiores e função
back-up para Data Centers
›› Otimize o seu sistema de ar condicionado ativando
uma série de funções de poupança de energia (limite
do intervalo de temperatura, função de presença,
temporizador automático, etc.)

›› Possibilidade de restringir individualmente as funções
do menu
›› Quando ocorre uma falha de energia, todas as
definições ficam gravadas graças à existência de uma
bateria de reserva

Controlo remoto
intuitivo
Este controlo remoto foi concebido para
maximizar a eficiência e melhorar o conforto
Eficiência energética

Fiabilidade

As poupanças de energia inovadoras
reduzem os custos de funcionamento

Rotatividade de funcionamento
›› Após um determinado período(3) de tempo, a

›› Funções de poupança de energia

unidade em funcionamento entra em standby
e a unidade de standby assume o controlo,
aumentando a vida útil do sistema

automaticamente integradas
›› O controlo "Demand"(1) reduz o consumo de
energia entre 40% e 70% sempre que outros
dispositivos de maior consumo estão ligados
›› A unidade ajusta-se ou desliga-se
automaticamente quando ninguém se encontra
no espaço a climatizar o que resulta em custos de
funcionamento até 27% inferiores
›› A limitação de temperatura evita o aquecimento e
o arrefecimento excessivo
›› A função "Setback" mantém a temperatura interior
entre um valor mínimo e um valor máximo
›› Reposição automática da temperatura selecionada
durante um período de tempo predefinido
›› Os controlos do temporizador automático
reduzem o consumo desnecessário
Informação gráfica indicativa dos consumos
elétricos
›› Informação gráfica indicativa dos consumos

elétricos do último dia/semana/mês/ano

RZQG* + FAQ*C9

RZQG* + FAQ*C9

LINHA P1P2
Integração padrão no modelo BRC1E53*
[1 BRC1E53* por grupo de 16 unidades interiores, no máximo]
BRC1E53*

1 unidade em standby por grupo de 16, no máximo

Compatibilidade de
unidades

Nome do modelo

Disponibilidade

Unidades de ligação a condutas

FBQ-D*

Disponível

Unidades murais

FAQ-C9*

Maio de 2016

Unidades horizontais de teto

FHQ-CB*

Maio de 2016

Funcionamento de reserva
›› Se uma unidade falhar, a outra unidade ativa-se

automaticamente

(1) Apenas disponível em unidades Seasonal Smart RZQG-L, RZAQ e Seasonal classic RZQSG-L
(2) Apenas para combinação de pares Sky Air FBQ-D, FCQG e FCQHG
(3) O intervalo de rotação pode ser definido para 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 96 h, e semanalmente

›› Armazenamento permanente das definições e
bateria de reserva para o relógio durante pelo
menos 48 horas

Otimize o seu sistema de ar
condicionado, ativando uma série de

funções de
poupança de energia

Conforto
Programação flexível

Modo silencioso

›› É possível definir até 3 programas diferentes

(por exemplo, verão, inverno, estação intermédia)
›› Função de férias

›› Redução do nível de ruído durante o período

noturno

Utilização intuitiva
Principais funções diretamente acessíveis
›› Botões de grandes dimensões para uma

utilização mais simplificada
›› As definições básicas podem ser alteradas de
forma intuitiva
›› Navegação simples e intuitiva
Escolha entre a apresentação de símbolo ou texto
›› Consoante a aplicação, poderá optar entre 4 tipos

diferentes de configuração de texto

Interface gráfico de fácil utilização
›› Menu de ajuda de modo a facilitar a navegação

Off reminder timer
Each time after pressing
the operation button
automatically stops after

60

minutes.
Return

›› Disponível com informação padrão e

Setting

informação detalhada
Ecrã padrão
Com símbolos

28°C
°C

Com símbolos e texto (predefinição)

Heat
Heat

›› BRC1E53A: inglês, alemão, francês, holandês,

Set to
Set to

28°C
°C

Error: Push Menu button
Error: Push Menu button

espanhol, italiano, português
›› BRC1E53B: inglês, checo, croata, húngaro,

romeno, eslovaco, búlgaro

Ecrã detalhado
Com símbolos
Fri
Fri

Suporta vários idiomas

11:03
11:03

Com símbolos e texto
Heat
Heat

11:03
11:03Room

Fri
Fri
Set to
Set to

Error: Push Menu button
Error: Push Menu button

Room

›› BRC1E53C: inglês, grego, russo, turco, húngaro,

eslovaco, albanês

Especificações/funções
Especificações

BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C

Dimensões (AxLxP)
LCD

3,120x120x19 mm
Tamanho do ecrã (AxL)

43,2x68,85 mm

Tipo

Pontos (160x255)

Cor

Branco

Tampa de acesso aos botões de funcionamento

Não

Comprimento máx. da cablagem

500 m

Unidades interiores conectáveis

Todas as unidades interiores VRV, Sky Air e HRV (VAM/VKM)

Funções

Funções de
poupança de
energia

BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Definição do comportamento do sensor



Limite do intervalo de temperatura



Função de presença



Reposição automática da temperatura



Temporizador automático
Disponível em vários idiomas

NOVO

Nível de detalhe
Ecrã

Temporizador
Controlo do
acesso


inglês, alemão, francês, holandês, espanhol, italiano, português

inglês, checo, croata, húngaro, romeno, eslovaco, búlgaro

Menu de ajuda



Apresentação da temperatura do espaço



Relógio (apresentação das horas)

Relógio em tempo real com atualização automática para hora de verão

Iluminação do display



Regulação do contraste



Temporizador semanal

3

Função de férias



Bloqueio de teclas



Restrição de menus

Cada menu individualmente

Restrição de botões

Cada botão individualmente (ligar/desligar, seletor do modo de funcionamento, regulação da temperatura, velocidade do ventilador/direção do fluxo de ar)

Memória

Alimentação de reserva incorporada

Arrefecimento

Reserva



data centers

Rotatividade



NOVO para

inglês, grego, russo, turco, húngaro, eslovaco, albanês

Símbolo simples/Texto simples/Símbolo detalhado/Texto detalhado

Quando ocorre uma falha de energia, todas as definições ficam gravadas e o relógio continua a funcionar durante pelo menos 48 horas
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