Знайомтесь: Madoka.
Краса простоти

Madoka втілює лагідність і спокій, а
коло нагадує сонце на прапорі Японії.
Madoka відрізняється чітким синім колом
та простотою дизайну, продуманого
та елегантного, відзначеного кількома
нагородами, серед яких Red Dot Product
Design Award та iF Design Award.
Madoka гарантує вам комфорт і робить це
найбільш інтуїтивно зрозумілим способом,
який передбачає наявність лише трьох
кнопок та великого цифрового дисплея.
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колірні варіанти
Madoka додає стиль і підвищує клас будь-якого інтер'єра, завдяки трьом
привабливим кольорам.
Пульт Madoka дуже компактний — всього 85 х 85 мм — і стане
органічною частиною будь-якого інтер'єру.

Білий

RAL 9003 (глянсовий)

Сріблястий

RAL 9006 (металевий)

Чорний

RAL 9005 (матовий)
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Ненав'язливий

дизайн

Madoka поєднує в собі витонченість та простоту.
Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням
сенсорних кнопок збільшує дисплей і робить
Madoka простим і приємним для використання.
Справджуючи очікування досконалості, пов'язані з
японською назвою цього пульта, Madoka надає вам
ідеальний контроль над мікрокліматом у приміщенні.
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УВІМК/ВИМК

СТАНДАРТНИЙ ВИД

ДЕТАЛЬНИЙ ВИД

Легкий та прямий доступ до
основних функцій

Швидкість вентилятора

Вибір режиму
Налаштування заслінок
(охолодження, опалення,
вентиляція тощо)

Зручний і зрозумілий
інтерфейс
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Асистент

Madoka

Спрощує використання розширених налаштувань,
таких як розклад або обмеження уставки
Візуальний інтерфейс спрощує використання розширених налаштувань,
таких як налаштування розкладу, активація режиму енергозбереження,
налаштування обмежень тощо.
Просте та швидке введення в експлуатацію, що заощаджує час та витрати
на послуги спеціалістів з установки
Оснащений енергозберігальною технологією Bluetooth®
Просте налаштування
розкладів

Розширені налаштування, Налаштування, які виконує Налаштування на
які виконує користувач спеціаліст з установки
місці
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Готель
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Інтуїтивно зрозумілий
клімат-контроль у
готельних номерах
Використовуючи простий дисплей, гості
готелю можуть легко створити в номері
комфортні умови відповідно до своїх
уподобань.
Опціональне підключення ключ-картки
та обмеження уставки запобігають
неефективному використанню енергії та
надають вам змогу зменшити витрати.

OFF/

SETBACK

ON
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Офіс
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«Поза межами дому, офіс —
це місце, де ми проводимо
більшу частину часу. Отже
клімат-контроль відіграє
величезну роль».

Орієнтованість на майбутнє
Madoka Assistant пропонує для офісів просту відповідь
на зміну планування приміщень, забезпечуючи швидку та
просту конфігурацію системи та налаштування розкладу
за допомогою смартфона.

Економічно ефективне рішення
для технічного охолодження
Madoka також пропонує економічно
вигідне рішення для серверних кімнат
із такими стандартними функціями, як
почергова робота та резервування
обладнання.

ON DUT Y

Робота в резервному режимі

STANDBY

ON DUT Y

Якщо один блок відмовляє, автоматично
вмикається інший.

CRITICAL
ALARM

Чергування робочих режимів
По закінченні певного періоду часу
працюючий блок переходить у
режим очікування, а інший блок — з
режиму очікування в робочий режим,
збільшуючи термін служби системи.

ON DUT Y

STANDBY

Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.
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Додайте
витонченності навіть
у найстильніші
приміщення
Madoka — це як елемент дизайну вашого
інтер’єру, стильний і ненав’язливий.
Він спрощує програмування, дозволяє
відстежувати споживання електроенергії
та активувати додаткові функції
енергозбереження.
Все це можна зробити за допомогою
смартфона, сидячи на дивані, і єдиним
обмеженням буде радіус дії Bluetooth®
пульта Madoka.
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Функції та особливості
›› Плавні лінії та елегантний дизайн
›› Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок
›› Два варіанти відображення: стандартний і докладний
›› Прямий доступ до основних функцій (вмикання/вимикання, уставка, режим, цільові
значення, швидкість вентилятора, заслінки, значок фільтра та скидання (4), помилка й код)
›› Три колірні варіанти дають змогу вибрати варіант, що найкраще пасує до інтер'єру
›› Компактний пульт розміром усього 85 х 85 мм
›› Здійснення додаткових налаштувань та введення в експлуатацію за допомогою смартфона

Корисні для готелів особливості

›› Значної економії енергії можна досягти, використовуючи інтеграцію ключ-картки та/або

віконного контакту й обмеження уставки. (із використанням опції BRP7A*)
›› Підтримання в приміщенні температури не вище і не нижче заданих граничних значень

для підтримання мінімального рівня комфорту.

Економічно ефективне рішення
для охолодження центрів обробки даних та серверів

›› Тільки в поєднанні з RZAG*/RZQG*
›› Чергування режимів: По закінченні певного періоду часу працюючий блок

переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в
робочий режим, збільшуючи термін служби системи. Інтервал перемикання
можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.
›› Робота з резервними потужностями: Якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається
інший.
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Виконання всіх розширених
налаштувань на смартфоні
Ряд енергоефективних функцій для індивідуального вибору
›› Обмеження діапазону температури
›› Функція повернення уставки
›› Регульований детектор руху та датчик температури біля підлоги
(доступно для круглопотокових та абсолютно плоских касетних блоків)
›› Автоматичне скидання температури (4)
›› Таймер автоматичного вимикання

Обмеження температурного діапазону означає відсутність надмірного
нагрівання/охолодження
›› Економія енергії завдяки обмеженню нижньої температурної межі в режимі
охолодження та верхньої — в режимі нагрівання. (1)

Відстеження споживання електроенергії в кіловат-годинах (2)
›› Індикатор кВт*год відображає рівень споживання електроенергії за останній день/
місяць/рік. (4)

Інші функції
›› Можна запрограмувати до 3 незалежних розкладів, що дозволить вам легко перемикати
їх протягом року (наприклад, літо/зима/перехідний сезон) (4)
›› Налаштування меню можуть бути індивідуально заблоковані або обмежені (4)
›› Зовнішній блок (3) можна перевести в тихий режим (4)
›› Годинник реального часу з функцією автоматичного переходу на літній/зимній час
(1) Функція також доступна при автоматичному перемиканні режимів охолодження/нагрівання.
(2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG
(3) Доступно тільки на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*
(4) Функція буде доступна в майбутньому оновленні програми з другої половини 2018 року.
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Технічні характеристики
Корпус

W = Білий (RAL 9003 (глянсовий))
S = Сріблястий (RAL 9006 (металік))
K = Чорний (RAL 9005 (матовий))

Колір
Робота світлодіодів Колір

Розміри

Блок

Вага

Блок

РК-дисплей

Підсвітка

ВхШxГ

Синій індикатор стану
мм
кг

Колір

0,110
Білий

Максимальна кількість внутрішніх блоків
Дротові з'єднання

85 x 85 x 25

1 група (до 16 внутрішніх блоків)
Дротове з'єднання P1-P2 від внутрішнього блока

Для з'єднання з внутрішнім блоком
Розмір

мм²

0,75 ~ 1,25

Робота

Мін.~Макс.

–10 ... +50°C

Мін.~Макс.

–20 ... +70°C

Температура зовнішнього повітря Відносна вологість
Зберігання

< 95%

Резервування при порушенні енергопостачання

Так — годинник залишається синхронізованим до 48 годин.

Бездротова технологія Bluetooth® Протокол

Bluetooth® low energy 4.2 або вище

Програма для виконання розширених налаштувань

Madoka Assistant
Apple iOS 8.0 або новіша, Android 5.0 або новіша

Операційна система програми
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