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Enkelhetens skönhet

Cirkel på Japanska, Madoka innefattar 
blidhet och lugn. Madoka återger den 
distinkta blå cirkeln och designens enkelhet, 
vilket är just anledningen till att dess 
eleganta och eleganta utseende har vunnit 
ett sådant beröm, inklusive Red Dot Product 
Design Award och iF Design Award.

Madoka säkerställer din komfort på det 
mest intuitiva sättet som kan tänkas, med 
bara tre knappar och en stor skärm.
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färger3
Finns i tre attraktiva färger, Madoka lägger till stil och klass till alla 
inredningsutrymmen.

Med mått på endast 85 x 85 mm är Madoka extremt kompakt och 
kommer att bli en flytande del mot vilken bakgrund som helst.

Vit
RAL 9003 (blank)

Silver
RAL 9006 (metallic)

Svart
RAL 9005 (matt)
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Elegant design
Madoka kombinerar avancerade funktioner med 
enkelhet.

Den intuitiva pekskärmen förstorar skärmen och gör 
Madoka både enkel och rolig att använda.

Mycket som perfektionen som det japanska namnet 
väcker ger Madoka dig perfekt kontroll över ditt 
individuella klimat.
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ON/OFF

Enkel och direkt åtkomst till 
huvudfunktioner

SYMBOLISK VY

Användarvänligt 
gränssnitt

DETALJERAD VY

Val av läge 
(kyla, värme, 
endast fläkt, etc.)

Fläkthastighet Inställning av 
flänsar
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Förenklar avancerade inställningar som 
schema eller börvärdesbegränsning

Madoka Assistant

Enkel inställning  
av scheman

Avancerade 
användarinställningar

Installatörs- 
inställningar

Fält- 
inställningar

Det visuella gränssnittet förenklar avancerade inställningar som schemaläggning, 

aktivering av energibesparingar, inställningsbegränsningar etc.

Spara fältinställningar och scheman på din telefon och ladda upp till flera 

styrenheter, vilket sparar tid och pengar

Enkel och snabb driftsättning, sparar tid och kostnader för installatörer

Utrustad med Bluetooth® lågenergiteknik
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Hotell



9

Intuitiv klimatstyrning i 
hotellrum

Med hjälp av den enkla displayen kan 
hotellgäster enkelt anpassa sin komfort till 
sina önskemål.

Valfri nyckelkortanslutning och restriktion 
av börvärdet som skydd mot missbruk och 
energislöseri, så att du kan hålla  
kostnaderna nere.

För oss är det viktigt att värna om miljön och att minska vår 
miljöpåverkan i största möjliga mån. Därför är vårt mål att vara 
fullständigt CO2-neutrala senast 2050. För att lyckas med detta 
jobbar vi med tre ledord – cirkulär ekonomi, innovation och 
smart användning. En cirkulär ekonomi, innovation och smart 
användning – dessa är våra språngbrädor på vägen. Miljöarbetet 
kan inte vänta. Det är dags att agera nu.

OFF/
SETBACK

ON

Skapa en hållbar framtid tillsammans

CIRKULÄR EKONOMI

INNOVATION

SMART USE
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“Utanför hemmet är kontoret 
det ställe där vi tillbringar 
större delen av vår tid. Det 
är där klimatstyrning också 
spelar in.”

Kontor
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Steget före

Madoka erbjuder också en kostnadseffektiv 
lösning för serverrum eftersom den 
levereras med standardintegrerade 
funktioner som driftsrotation och 
säkerhetskopiering.

Reservdrift
Om det blir fel på en enhet tar den 
andra enheten över automatiskt.

Driftsrotation
Efter en viss tidsperiod går 
driftsenheten in i standbyläge, och 
standbyenheten tar över, vilket ökar 
systemets livslängd.

STANDBY

KRITISKT 
LARM

ARBETAR

ARBETAR

 
STANDBYARBETAR

Rotationsintervall kan ställas in på 6, 12, 24, 72 och 96 timmar såväl som varje vecka.

För kontor erbjuder Madoka Assistant ett enkelt 
svar på att ändra kontorslayouter genom att 
möjliggöra snabb och enkel systemkonfiguration 
och schemaläggning via din smartphone.

Kostnadseffektiv lösning för 
kylning av infrastruktur
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Madoka är som ett designelement i din 
interiör och smälter in stilfullt och diskret.

Det gör schemaläggning enkel, vilket gör 
att du kan spåra din energianvändning och 
aktivera extra energisparfunktioner.

Allt detta kan göras via smarttelefon från 
soffans bekvämlighet, inom Bluetooth®-
sortimentet av Madoka.

Lägg till klass i även 
de finaste rummen
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Bostäder
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Egenskaper
 › Slank och elegant design
 › Intuitiv pekknappsstyrning
 › Tre visningsalternativ: symbolisk, standard och detaljerad vy
 › Direkt åtkomst till grundläggande funktioner (på/av, målvärden, fläkthastighet, 
luftriktare, filterikon och återställning (4), fel och kod)

 › Tre färger för att passa alla interiörer
 › Kompakt, mäter bara 85 x 85 mm
 › Avancerade inställningar och idrifttagning via smartphone

Hotelltillämpningsfunktioner
 › En betydande energibesparing kan uppnås genom att använda nyckelkort- och/eller 
fönsterkontaktintegrering samt en börvärdesbegränsning. (genom tillvalet BRP7A*)

 › Säkerställer att rummet inte kan värmas upp eller svalna under en inställd temperatur för 
att upprätthålla en minimal nivå av komfort.

En kostnadseffektiv lösning för att erhålla kyla 
för datacentraler och servrar
 › Endast i kombination med RZAG*/RZQG*
 › Driftsrotation: Efter en viss tidsperiod går driftsenheten in i standbyläge,  
och standbyenheten tar över, vilket ökar systemets livslängd.  
Rotationsintervall kan ställas in på 6, 12, 24, 72 eller 96 timmar såväl som varje vecka.

 › Reservdrift: Om det blir fel på en enhet startar den andra enheten automatiskt.
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En serie energisparande funktioner som kan väljas 
individuellt
 › Temperaturintervallbegränsning
 › Sänkningsfunktion
 › Justerbar närvarodetektor och golvsensor  
(finns på rundblåsande kassetter och designkassetter)

 › Automatisk temperaturåterställning
 › Automatisk avstängningstimer 

Begränsning av temperaturområdet betyder ingen 
överdriven värme/kyla
 › Spara energi genom att begränsa den undre  
temperaturgränsen vid kyla och övre temperaturgränsen i 
värmeläge. (1)

Förbrukningsspårning av kilowattimmar (2)
 › kWh-indikeringen visar ett mått på elförbrukningen för den senaste dagen/månaden/året. 

Övriga funktioner
 › Upp till tre oberoende scheman kan programmeras, så användaren kan lätt själv ändra 
schemat under året (t.ex. sommar, vinter, mitt i årstiden)

 › Spara fältinställningar och scheman på din telefon och ladda upp till flera styrenheter, vilket 
sparar tid och pengar

 › Menyinställningarna kan låsas eller begränsas individuellt
 › Utomhusenheten (3) kan ställas in i tyst läge
 › Realtidsklockan uppdateras automatiskt för sommartid

Ställ in alla avancerade 
inställningar på din smartphone

(1) Finns även med läge för automatisk växling mellan värme/kyla
(2) Endast för Sky Air FBA, FCAG och FCAHG parkombinationer
(3) Endast tillgänglig på RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

www.daikin.eu/building-a-circular-economy

CIRKULÄR EKONOMI

INNOVATION

SMART USE
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Tekniska specifikationer

 Producerad av La Movida, Belgien. 

Hölje
Färg

W = Vit (RAL 9003 (blank))
S = Silver (RAL 9006 (metallic))

K = Svart (RAL 9005 (matt))

LED-drift Färg Blå statusindikator

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 85 x 85 x 25

Vikt Enhet kg 0,110

LCD Bakgrundsbelysning Färg Vit 

Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 1 grupp (upp till 16 inomhusenheter)

Ledningsdragningsanslutningar
För anslutning med inomhus P1-P2 ledningsanslutning från inomhusenhet

Storlek mm² 0,75 ~ 1,25

Omgivningstemperatur

Drift Min.~Max. -10 ~ 50 °C

Relativ luftfuktighet < 95%

Lagring Min.~Max. - 20 ~ 70 °C

Backup för strömavbrott  Ja - klockan förblir synkroniserad i upp till 48 timmar.

Bluetooth® trådlös teknik Protokoll Bluetooth® lågenergi 4.2 eller högre

App för avancerade inställningar Madoka Assistant

App driftsystem Apple iOS 8.0 eller högre, Android 5.0 eller högre


