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ARGUMENTE

Experimentaţi un 

nou mod de control 
şi punere în funcţiune a aerului 

condiţionat

O telecomandă complet 

reproiectată, destinată unei mai 

bune experienţe a utilizatorului

• Design suplu şi elegant

• Control intuitiv prin butoane tactile

• 3 culori pentru a se potrivi oricărui design interior

• Unitate compactă, de numai 85 x 85 mm

• Setări avansate şi punere în funcţiune prin smartphone

Telecomandă cu fir uşor de utilizat cu 
design inovator

Argintiu 
BRC1H51(9)S

Negru 
BRC1H51(9)K

Alb 

BRC1H51(9)W
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Setările avansate se pot realiza cu ușurinţă 
de pe smartphone-ul dumneavoastră
• Comunicarea BLE (Bluetooth Low Energy)

• Interfaţă vizuală pentru setarea intuitivă a programelor, restricţionarea valorii setate şi alte setări pentru 

utilizatorii avansaţi/managerii tehnici

• Punere în funcţiune uşoară şi rapidă pentru instalatori

Programare Setări avansate pentru utilizator Setări pentru instalator Setări la faţa locului
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Sisteme de control individual

BRC1H51(9)W / BRC1H51(9)S / BRC1H51(9)K 

Telecomandă cu "r ușor de utilizat cu design inovator 

pentru Sky Air și VRV

Soluţie rentabilă pentru aplicaţii de răcire tehnică

> Numai în combinaţie cu RZAG*/RZQG*

> Funcţionare rotativă

După un anumit interval de timp, unitatea în funcţiune va intra în standby, iar unitatea de rezervă va prelua funcţionarea, mărind durata 

de utilizare a sistemului.

Intervalul de rotaţie poate $ setat la 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 96 h, săptămânal

> Dacă o unitate suferă o defecţiune, cealaltă unitate va porni în mod automat.

(1) Disponibil numai la RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Numai pentru combinaţii pereche Sky Air FBA, FCAG şi FCAHG

BRC1H51(9)W

BRC1H51(9)K

BRC1H51(9)S

BRC1H51(9)W

O telecomandă complet reproiectată, destinată unei mai bune 

experienţe a utilizatorului

 › Design suplu şi elegant

 › Control intuitiv prin butoane tactile

 › 2 vizualizări: standard şi detaliată

 › Acces la funcţiile de bază (pornit/oprit, mod, valoare setată, viteză ventilator, fante, semnalizare şi resetare filtru, 

eroare şi cod)

 › 3 culori pentru a se potrivi oricărui design interior

 › Unitate compactă, de numai 85 x 85 mm

 › Ceas în timp real cu autoactualizare la trecerea la ora de vară

 › Modelele BRC1H519 sunt echipate cu un buzzer

Funcţii pentru aplicaţiile pentru hoteluri

 › Economie de energie datorită integrării cardului cheie, contactului de fereastră şi limitării valorii setate 
(BRPA*)

 › Funcţia de revenire flexibilă garantează menţinerea temperaturii camerei în cadrul unor limite 
confortabile, pentru a garanta confortul oaspeţilor

P1 P2
Adaptor

(BRPA*) Card cheie (furnizat la faţa locului)

Contact fereastră 

(furnizat la faţa locului)

Integrare card 
cheie și contact 
fereastră

BRCH()WBRCH()W

Setările avansate se pot realiza de la smartphone

O serie de funcţii pentru economie de 
energie care pot $ selectate în mod 
individual

 › Limitare a domeniului de temperatură
 › Funcţie de revenire
 › Setare pentru senzor de pardoseală şi de prezenţă 
(disponibil la caseta perfect plată şi cu jet circular)

 › Afişaj kWh ()
 › Resetare automată a temperaturii setate
 › Programator de oprire 

Limitarea domeniului de temperatură 
previne încălzirea sau răcirea excesivă

Economie de energie prin restrângerea limitei superioare 

şi inferioare a temperaturii în modurile de răcire şi încălzire.

notă: Disponibilă şi în modul de comutare automată răcire/încălzire.

A$șajul kWh urmărește consumul (2)

Indicarea în kWh prezintă consumul de energie 

electrică pentru ultima zi/lună/an.

Alte funcţii 

 › Se pot seta până la  programe independente, prin 

urmare, utilizatorul poate modifica uşor programul 

pe parcursul unui an (de exemplu, pentru vară, iarnă, 

între anotimpuri)

 › Posibilitate de restricţionare individuală a funcţiilor 

din meniu

 › Selectare a modului silenţios pentru unitatea 

exterioară ()


