Brugervenlig
fjernbetjening i
moderne design
BRC1E53A/B/C

›› Nem at bruge: Direkte adgang til alle hovedfunktioner

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

›› Valg mellem symbol- eller tekstdisplay
›› Enkel idriftsætning: Intuitivt interface til avancerede
menuindstillinger

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

›› Redundant drift med backup til infrastrukturkøling

›› Understøtter flere sprog

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

›› Mulighed for at begrænse menufunktioner individuelt
›› Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger
takket være den indbyggede el-reserve

Brugervenlig
fjernbetjening
Denne fjernbetjening er designet til at maksimere
effektiviteten og forbedre komforten
Energibesparende
Innovative energibesparelser reducerer
dine driftsomkostninger

Stabilitet
Redundant drift
›› Når en vis periode(3) er forløbet,

›› Energibesparende funktioner er automatisk

integreret
›› Styring efter efterspørgsel(1) nedsætter
strømforbruget med 40 %-70 %, når andre
større apparater er tændt
›› Enheden justeres eller slukkes automatisk, når
der ikke er nogen i rummet, hvilket giver op til
27 % lavere driftsomkostninger
›› Begrænset temperaturområde forhindrer
overdreven opvarmning og afkøling
›› Set back funktion fastholder indendørs
temperaturen inden for et minimum og
maksimum, når der ikke er nogen til stede
›› Automatisk nulstilling af indstillingspunkt efter
en forud indstillet periode
›› Sluk-timer styringer nedsætter unødvendigt
forbrug
Angivelse af kWt, så du kan følge med i
forbruget(2)
›› Angivelsen af kWt viser el-forbruget inden for

seneste dag/uge/måned/år

vil driftsenheden gå i standby, og
standbyenheden vil overtage driften, hvilket
øger systemets brugslevetid
RZQG* + FAQ*C9

RZQG* + FAQ*C9

P1P2 LINE
Integreret som standard med BRC1E53*
[1 BRC1E53* pr. gruppe på maks. 16 systemer]
BRC1E53*

1 enheden i standbytilstand pr. gruppe
på maks. 16

Kompatibilitet for duty
rotation

Modelnavn

Tilgængelighed

Skjult loftsystem

FBQ-D*

Tilgængeligt

Vægmonteret system

FAQ-C9*

Maj 2016

Lofthængt system

FHQ-CB*

Maj 2016

Reservedrift
›› Hvis en enhed svigter, vil den anden enhed

automatisk starte
›› Permanent lagring af indstillinger og reservestrøm
til ur i mindst 48 timer
(1) Fås kun til Seasonal Smart RZQG-L, RZAQ og Seasonal classic RZQSG-L
(2) Kun til Sky Air FBQ-D, FCQG og FCQHG parvise kombinationer
(3) Rotationsinterval kan indstilles fra 6t, 12t, 24t, 72t, 96t, ugentligt

Optimer dit klimaanlæg
ved at aktivere en række

energibesparende
funktioner

Komfort
Fleksibel programmering

Lydsvag funktion

›› Op til tre forskellige programmer kan indstilles

(f.eks. sommer, vinter, mellemsæson)
›› Feriefunktion

›› Reducerer støjen fra udendørs enheden f.eks. om

natten

Brugervenlig
Direkte adgang til hovedfunktioner

Tydeligt grafisk brugerinterface

›› Let betjening med store knapper og piletaster
›› Intuitiv betjening af basisindstillinger
›› Tydelig menuliste med funktioner

Valg mellem symbol- eller tekstdisplay
›› Du kan afhængigt af programmet

vælge mellem 4 forskellige display- eller
tekstindstillinger
›› Kan fås med standard oplysninger og
detaljerede oplysninger
Standard display
Med symboler

28°C
°C

Med symboler og tekst (standard)

Heat
Heat

28°C
°C

11:03
11:03

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

60

minutes.
Return

Setting

Understøtter flere sprog
spansk, italiensk, portugisisk
›› BRC1E53B: Engelsk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk,

rumænsk, slovensk, bulgarsk

Detaljeret visning

Fri
Fri

forklaring for hver indstilling på displayet

›› BRC1E53A: Engelsk, tysk, fransk, hollandsk,

Set to
Set to

Error: Push Menu button
Error: Push Menu button

Med symboler

›› For lettere betjening og navigation gives en

Med symboler og tekst
Heat
Heat

11:03
11:03Room

Fri
Fri
Set to
Set to

Error: Push Menu button
Error: Push Menu button

Room

›› BRC1E53C: Engelsk, græsk, russisk, tyrkisk,

ungarsk, slovakisk, albansk

Specifikationer/funktioner
Specifikationer

BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C

Mål (HxBxD)

3.120x120x19 mm 40
Displaystørrelse (HxB)

LCD

43,2x68,85 mm

Type

Full dot (160x255)

Farve

Klar hvid

Cover til betjeningsdel

Nej

Maks. ledningslængde

500 m

Indendørs enheder, der kan tilsluttes

Alle VRV og Sky Air indendørs enheder og HRV (VAM/VKM)

Funktioner

BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Indstiller følers adfærd



Temperaturområdegrænse



Energibesparende
Nedsættelsesfunktion
funktioner
Automatisk nulstilling af indstillingspunkt




Deaktiveringstimer
Flersproget display

NYT
Display

Engelsk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk

Enkelt symbol/Enkel tekst/Detaljeret symbol/Detaljeret tekst

Hjælp-menu



Visning af rumtemperatur


Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid

Baggrundslys



Justering af kontrast



Ugentlig timer

3

Feriefunktion



Tastlås



Adgangsstyring Blokér menuer
Blokér knapper
Hukommelse

Engelsk, græsk, russisk, tyrkisk, ungarsk, slovakisk, albansk

Detaljeniveau

Ur (visning af tid)

Timer


Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, portugisisk

Indbygget reservestrøm

Individuelt for hver menu
Individuelt for hver knap (ON/OFF, driftsfunktionsvælger, temperaturjustering, ventilatorhastighed/luftstrømsretning)
Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger, uret fungerer fortsat i op til 48 timer

Reserve
NYT Kølefunktioner
for infrastruktur



Duty rotation
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