
Controlo remoto 
intuitivo com 
design moderno
BRC1E52A/B

 › Utilização simples: todas as funções principais estão 
diretamente acessíveis 

 › Manuseamento simplificado: interface intuitiva para 
definições de menu avançadas 

 › 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.) 

 › Controle o seu consumo de energia com a indicação kWh, 
que apresenta um consumo de eletricidade indicativo 
 

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

 › Relógio em tempo real com atualização  automática para 
hora de verão 

 › Suporta vários idiomas 

 › Possibilidade de restringir individualmente as funções de 
menu 

 › Quando ocorre uma falha de energia, todas as definições 
ficam gravadas até 48 horas, graças à alimentação de reserva
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Intuitivo

 › Principais funções diretamente acessíveis  
Botões de grandes dimensões e teclas de setas para 
uma utilização simples. As definições básicas, tais 
como a velocidade do ventilador e a temperatura, 
podem ser alteradas de forma intuitiva. Para alterar 
outras definições, basta selecionar a função na lista 
do menu. 

 › Interface gráfica simples para definições de menu 
avançadas  
O ecrã apresenta uma explicação de cada definição 
para uma utilização e navegação simples. 

A indicação de kWh permite controlar o 
consumo

A indicação de kWh apresenta um consumo de 
eletricidade indicativo do último dia/semana/mês/ano. 
(função disponível em combinação com as unidades 
FCQG e FCQHG)

Programação flexível

 › É possível definir 3 programas independentes 
(por ex. verão, inverno, estação intermédia) 
- O próprio arrendatário pode alterar o programa 
- Dispensa a deslocação de um técnico ao local 
-  Podem ser programadas 5 ações/dia para cada dia 

da semana 

 › Função de férias 
-  Desativar o temporizador do programa para os dias 

definidos como férias

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Interface gráfica de utilizador simples 

Controlo remoto intuitivo 
com design moderno 
Este controlo remoto simples e moderno em 

branco fresco adequa-se à sua decoração interior. 

O funcionamento é mais simples e fácil, basta 

seguir as indicações no ecrã de cristal líquido.
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Otimize o seu sistema de ar 
condicionado, ativando uma série de  

funções de 
poupança de 
energia

Funções de poupança  
de energia
Graças às funções de poupança de energia no 
controlo remoto por cabo, todas as aplicações 
podem beneficiar das ferramentas de gestão de 
energia avançadas da Daikin, que constituem uma 
forma simples e direta de reduzir os custos de 
funcionamento.

Controlo inteligente e flexível através de 
sensores na cassete "round flow" e na cassete 
totalmente plana

 › A unidade regula a temperatura definida ou desliga-
se quando não está ninguém na divisão 

 › Reduz substancialmente os custos de funcionamento 
até 27% 

 ›  Sensor programável através do controlo remoto 
 

Limite do intervalo de temperatura

 › Poupa energia, limitando as temperaturas mínimas e 
máximas disponíveis para seleção 

 › Evita o aquecimento ou arrefecimento excessivo 

 

Função de presença

 › Mantém a temperatura interior entre um valor 
mínimo e um valor máximo durante ausências 
 

Reposição automática da temperatura

 › Repõe automaticamente a temperatura definida 
após um período de tempo predefinido 
 

Temporizador automático

 › Desliga a unidade após um período de tempo 
predefinido 

 › Poupa energia em salas de reuniões, por exemplo, 
quando o sistema de ar condicionado não é 
desligado após uma reunião



Especificações/funções
Especificações BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensões (AxLxP) 3.120x120x19 mm40

LCD
Tamanho do ecrã (AxL) 43,2x68,85 mm

Tipo Pontos (160x255)

Cor Branco fresco

Cobertura para a parte do funcionamento Não

Comprimento máx. da cablagem 500 m

Unidades interiores conectáveis Todas as unidades interiores VRV® e Sky Air® 

Funções BRC1E52A / BRC1E52B

Funções de 
poupança de 
energia

Definição do comportamento do sensor �

Limite do intervalo de temperatura �

Função de presença �

Reposição automática da temperatura �

Temporizador automático �

Ecrã

Apresentação em vários idiomas Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, português, grego, holandês, russo, turco e polaco Inglês, alemão, checo, croata, húngaro, romeno, esloveno, búlgaro, eslovaco, sérvio, albanês.

Menu de ajuda �

Apresentação da temperatura da divisão �

Relógio (apresentação das horas) Relógio em tempo real com atualização  automática para hora de verão

Retroiluminação �

Regulação do contraste �

Temporizador
Temporizador semanal 3

Função de férias �

Controlo do 
acesso

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 Quando ocorre uma falha de energia, todas as definições ficam gravadas até 48 horas

Relógio em tempo real

Relógio em tempo real com atualização automática 
para hora de verão  

Suporta vários idiomas

 › Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, português, 
grego, holandês, russo, turco e polaco (BRC1E52A) 

 › Inglês, alemão, checo, croata, húngaro, romeno, 
esloveno, búlgaro, eslovaco, sérvio, albanês 
(BRC1E52B)

Possibilidade de restringir individualmente 
as funções/botões de menu

 › Possibilidade de restringir parte ou a totalidade das 
funções no controlo remoto para impedir a utilização 
incorreta em hotéis, lojas e escritórios, por exemplo

Outras funcionalidades

 › Alimentação de reserva incorporada. Quando ocorre 
uma falha de energia, todas as definições ficam 
gravadas até 48 horas 

 › Ecrã retroiluminado
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