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Gebruiksvriendelijk
 › Hoofdfuncties direct toegankelijk  

Grote knoppen en pijltoetsen voor eenvoudige bediening. 

Basisinstellingen zoals ventilatorsnelheid en temperatuur zijn 

intuïtief regelbaar. Andere functies worden ingesteld via de 

menulijst.

 › Duidelijke grafische gebruikersinterface voor 

geavanceerde menu-instellingen  

Het display verklaart iedere instelling voor een 

vereenvoudigde bediening en navigatie. 

kWu-indicatie volgt  
uw verbruik op
De kWu-indicatie toont een indicatief elektriciteitsverbruik voor 

de laatste dag/week/maand/jaar.

Flexibele planning
 › Er kunnen 3 afzonderlijke programma's worden 

ingesteld (bijv. zomer, winter, tussenseizoen)

-  huurders kunnen de programma's zelf wijzigen

-  er moet geen installateur langskomen voor wijzigingen

-  voor elke dag van de week kunnen 5 acties/dag worden 

gepland

 › Vakantiefunctie

-  de programmeerbare timer wordt uitgeschakeld op 

dagen die als 'vakantie' werden ingesteld

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Duidelijke grafische gebruikersinterface 

Gebruiksvriendelijke 
afstandsbediening met 
modern design
Deze eenvoudige, moderne afstandsbediening 

in zuiver wit (RAL 9010) past in ieder interieur. 

De bediening verloopt nog eenvoudiger en 

vlotter: volg gewoon de aanwijzingen op het 

full-dot lcd-display.



Optimaliseer uw 
warmtepomp via een 
reeks 

energiebesparende 
functies
Dankzij de energiebesparende functies op de 

bedrade afstandsbediening plukken alle 

toepassingen de vruchten van de geavanceerde 

tools voor energiebeheer van Daikin, die een 

eenvoudige en duidelijke manier bieden voor het 

verlagen van uw werkingskosten.

 › Slimme & flexibele besturing via sensoren op de  

roundflow-cassette

-  De unit past het instelpunt aan of schakelt uit wanneer er 

niemand in de ruimte is

- Tot 27% lagere werkingskosten

- Programmering van de sensor via afstandsbediening

 › Begrensd temperatuurbereik

-  Bespaart energie door begrenzing van het laagste en 

hoogste instelpunt dat kan worden geselecteerd

- Voorkomt te sterk verwarmen of koelen

 › Terugstelfunctie

-  Houdt de binnentemperatuur bij afwezigheid tussen een 

minimum- en maximumwaarde

 › Automatische reset instelpunt

-  Reset het instelpunt automatisch na een vooraf ingestelde 

tijd

 › Uitschakeltimer

-  Schakelt de unit uit na een vooraf ingestelde tijd

-  Bespaart energie, bijv. in vergaderruimten wanneer de 

warmtepomp niet wordt uitgezet na een vergadering



Technische gegevens / functies
SPECIFICATIES BRC1E52A

Afmetingen (HxBxD) 120x120x19 mm

LCD
Afmetingen display (HxB) 43,2x68,85 mm

Type Full-dot (160x255)

Kleur Fris wit

Deksel voor bedieningsgedeelte Neen

Max. draadlengte 500 m

Aansluitbare binnenunits Alle VRV®- en Sky Air®-binnenunits 

FUNCTIES BRC1E52A

Energiebesparende functies

Instelling sensorgedrag 

Begrensd temperatuurbereik 

Terugstelfunctie 

Automatische reset instelpunt 

Uitschakeltimer 

Display

Meertalig display Verkrijgbaar in 11 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Nederlands, Russisch, Turks en Pools (NIEUW)

Help-menu 

Kamertemperatuurdisplay 

Klok (tijdaanduiding) Real time-klok met automatische omschakeling naar zomertijd

Achtergrondverlichting 

Contrastregeling 

Timer
Weektimer 3

Vakantiefunctie 

Toegangscontrole

Sleutelvergrendeling 

Beveiliging menu's Elk menu afzonderlijk

Beveiliging knoppen Elke knop afzonderlijk (AAN/UIT, selectietoets bedrijfsmodus, temperatuurinstelling, ventilatorsnelheid / luchtstroomrichting)

Geheugen Ingebouwde back-upvoeding Bij een stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur lang bewaard
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Real time-klok
Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomertijd 

Ondersteunt verschillende talen
 › Verkrijgbaar in 11 talen waaronder: Engels, 

Duits, Frans en Nederlands

Mogelijkheid om menufuncties 
individueel te beveiligen
 › Beveilig sommige of alle functies op de afstandsbediening 

om misbruik in bijv. hotels, winkels, kantoren te voorkomen

Overige kenmerken
 › Ingebouwde back-upvoeding. Bij een stroomonderbreking 

blijven de instellingen 48 uur lang bewaard

 › Display met achtergrondverlichting

www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tel. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tel. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tel. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. 

tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de 
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koelmiddelen is Daikin sterk begaan 
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar 
de positie van marktleider op het gebied van producten 
met een beperkte impact op het milieu. Om dit te 
bereiken moet een breed assortiment producten op 
ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en 
ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem 
worden ingevoerd om energie te besparen en afval te 
beperken. 

Daikin-producten worden verdeeld door:


