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Đen
BRC1H61K

2 Màu
Sở hữu 2 màu Đen-Trắng, 
bộ điều khiển từ xa mới 
này giúp tăng tính thẩm 
mỹ và sang trọng cho căn 
phòng.
Với kích thước chỉ 85 x 85 
mm, bộ điều khiển này cực 
kỳ nhỏ gọn và trở nên rất 
phù hợp cho bất kỳ không 
gian nội thất nào.

Kiểu dáng thiết kế hiện đại
Giống như sự hoàn hảo mà thiết kế tròn mang lại, bộ điều khiển từ xa này 
cho phép bạn kiểm soát không khí tối ưu trong không gian của mình.

Trắng
BRC1H61W
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Giao diện thân thiện
Bộ điều khiển từ xa này kết hợp nhiều tính năng nhưng thao tác đơn giản.
Nút điều khiển cảm ứng trên màn hình giúp cho việc điều khiển trở nên đơn 
giản và thú vị.

ỨNG DỤNG DAIKIN cho người lắp đặt
Đơn giản hóa các cài đặt như là cài đặt ban đầu và cài đặt các giới hạn 
nhiệt độ
• Giao diện trực quan đơn giản hóa các cài đặt nâng cao 

như kích hoạt tiết kiệm năng lượng, hạn chế cài đặt, v.v.
• Vận hành dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và 

chi phí cho người lắp đặt.
• Có công nghệ Bluetooth tiết kiệm năng lượng.

Nút TẮT / MỞMàn hình

Dễ dàng truy cập
vào các tính năng chính

Tốc độ gió

Chế độ hoạt động
(Làm lạnh, sưởi, 
tự động, v..v..)

Hướng thổi gió
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Cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn
Ứng dụng điện thoại được kết nối với bộ điều khiển này cung cấp 2 chế độ,
Chế độ chủ sở hữu/quản trị viên và chế độ người cài đặt 
(không có chế độ người sử dụng).

Trong khi cài đặt truyền thống ở bộ điều khiển 
vẫn có thể thực hiện, thì chế độ cài đặt này giúp 
cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn với

•Cài đặt tại chỗ thông qua ứng dụng điện thoại thông    
  minh

•Thiết lập nhiều cài đặt cùng một lúc
•Lưu và sử dụng lại các cài đặt

Nhiệt độ cài đặt cho tính năng này là nhiệt độ mong muốn được duy trì. So với điều khiển 
hiện tại thì nhiệt độ cài đặt thấp hơn khi làm lạnh và cao hơn khi sưởi. 

Tính năng duy trì nhiệt độ thoải mái
Duy trì nhiệt độ phòng ở phạm vi nhiệt độ đã cài đặt trong thời gian không có người sử 
dụng bằng cách tạm thời khởi động máy điều hòa không khí khi đã được nhấn TẮT. 

Chức năng duy trì
nhiệt độ cải tiến

•Nhiệt độ bắt đầu cho tính năng này có thể được đặt từ giới 
hạn cao hơn của điểm đặt +1oC đến 35oC.
Ví dụ) Khi nhiệt độ giới hạn trên được đặt ở 27 ° C bằng chức năng cài đặt, chức năng 

duy trì nhiệt độ có thể chọn từ 28 ° C đến 35 ° C.

•Giới hạn trên của tính năng duy trì nhiệt độ : 35°C

Làm lạnh

•Nhiệt độ bắt đầu cho tính năng này có thể được đặt từ giới 
hạn thấp hơn của điểm đặt -1°C đến 5°C.
Ví dụ) Khi nhiệt độ giới hạn dưới được đặt ở 15 ° C bằng chức năng cài đặt, chức năng 

duy trì nhiệt độ có thể chọn từ  14 ° C đến 5 ° C.

•Giới hạn dưới của tính năng duy trì nhiệt độ: 5°C

Sưởi
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Chức năng

Chức năng Ghi chú

Tính năng
cơ bản

Tiết kiệm
điện

Thoải mái

Vận hành Chạy / Dừng

Chế độ vận hành

Lưu lượng gió (Tốc độ quạt) Số lượng mức lưu lượng phụ thuộc
vào model dàn dàn lạnh.

Hướng thổi gió

Điểm cài đặt nhiệt độ

Mức thông gió

Chế độ thông gió

Độ C / Độ F

Cài đặt dải nhiệt độ

Chế độ cảm biến tiết kiệm điện

Chế độ cảm biến dừng

Phạm vi đảo gió
(Cho loại tủ đứng)

Điều khiển hướng đảo gió độc lập

Tính năng duy trì nhiệt độ (Setback)

Vận hành dự phòng

Tự động chuyển đổi làm lạnh / sưởi
(Cho loại hai chiều lạnh/sưởi)

Điểm cài đặt chênh lệnh tối thiểu

Vận hành
cơ bản

Mục của
người quản trị

Điều khiển từ xa có dây Ứng dụng
(Điện thoại thông minh)

Mục của
người lắp đặt

Chế độ
người quản lý

Chế độ
người lắp đặt

Chỉ có sẵn khi hệ thống Thông gió thu hồi 
nhiệt đã được kết nối.

Áp dụng cho mặt nạ dàn lạnh 
có cảm biến .

Áp dụng cho dàn lạnh có chức năng
này.

Áp dụng cho dàn lạnh có chức năng
này.

Cài đặt được phép tắt.

Chức năng này sẽ không được sử dụng khi bộ điều 
hợp kết nối mạng LAN không dây cho SkyAir được sử dụng.  

: Có sẵn
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Chức năng

Tín hiệu lọc

Tùy chọn

Màn hình

Cài đặt
điều khiển
từ xa có dây

Tính hiệu lọc (Cài lại)

Chức năng giới hạn (mục của người dùng)

Chức năng giới hạn (Nút trung tâm giới hạn)

Chức năng giới hạn (Chế độ hoạt động)

Điều chỉnh độ tương phản

Điều chỉnh đèn nền LCD

Điều chỉnh độ sáng LED
(Đèn nền màn hình BẬT)
Điều chỉnh độ sáng LED
(Đèn nền màn hình TẮT)

Tự động hiển thị TẮT

Cài đặt ngày và giờ

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt ban đầu cho điều khiển

Tùy chỉnh biểu tượng hiển thị

Cài đặt mật khẩu quản trị viên

Cài đặt mật khẩu trình cài đặt

Lưu ý: 1. Chế độ trình cài đặt bao gồm các chức năng trong chế độ Chủ sở hữu / Quản trị viên.
            2. Chế độ trình cài đặt yêu cầu mã QR chuyên dụng để khởi động.
                Bạn có thể nhận được thông tin này bằng cách truy cập Cổng Doanh nghiệp Daikin hoặc liên hệ với văn phòng kinh doanh 
                Daikin tại địa phương của bạn.

Bộ điều khiển từ xa nhiệt độ 
bù trừ

Cài đặt BLE (Màn hình ghép nối)

Đặt / chạy Chế độ làm mát / Sưởi ấm
(dành cho VRV)

Tín hiệu thành phần (Cài lại)

Chức năng Ghi chú

Tín hiệu lọc thông báo thời gian vệ sinh
bộ lọc dàn lạnh.

Tín hiệu thành phần thông báo thời gian
làm sạch bộ phận lọc không khí khi dàn
lạnh kết nối với bộ lọc không khí.

Độ sáng của đèn LED (Chỉ báo trạng 
thái) khi đèn nền Bật hoặc Tắt có thể 
được thay đổi tương ứng. 
 Ngoài ra, đèn LED có thể được tắt.

Đặt xem người dùng có thể thay đổi các
chức năng cơ bản trong mỗi mục hay không.

Giới hạn chế độ hoạt động khả dụng 
từ bộ điều khiển từ xa trong mỗi chế độ.

Thao tác cho Điều khiển chính giống
như BRC1E63.

Mặc định là không có mật khẩu

: Có sẵn

Điều khiển từ xa có dây Điều khiển từ xa có dây

109

Chức năng Ghi chú

Vận hành
cơ bản

Mục của
người quản trị

Ứng dụng
(Điện thoại thông minh)

Mục của
người lắp đặt

Chế độ
người quản lý

Chế độ
người lắp đặtVận hành

cơ bản
Mục của

người quản trị

Ứng dụng
(Điện thoại thông minh)

Mục của
người lắp đặt

Chế độ
người quản lý

Chế độ
người lắp đặt
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Thông số kỹ thuật
Kích thước (CxRxD)

Đèn nền LCD
Trọng lượng

Số dàn lạnh kết nối tối đa 1 nhóm (lên đến 16 dàn lạnh)

Kết nối dây

Công nghệ Bluetooth không dây
Ứng dụng
Hệ điều hành yêu cầu

•Mặt trước •Mặt trên •Mặt sau • Mặt bên

Bluetooth năng lượng thấp 4.2 trở lên
DAIKIN APP cho người lắp đặt

iOS 12 trở lên / Android 9 trở lên

Kích thước
Kết nối với dàn lạnh

85 x 85 x 25

Hoạt động bình thường

110

0.75-1.25
Kết nối dây thông qua P1-P2 của dàn lạnh

Giao thức

Kích thước (Đơn vị: mm)

Tín hiệu trạng thái (LED)

Màu
Model

mm2

g

Xanh dương
Đỏ

Xanh lá

mm

Có lỗi
Kết nối Bluetooth

Trắng Đen
BRC1H61W BRC1H61K

Có sẵn

85

85

80.5 75

22.7

13.7

40.2

80.523.2

12.2 8
15.2

18.2 13.5

10

18.2
10.2

ø5x13
(Lỗ thuôn dài)

ø4x6.5
(Lỗ thuôn dài)

ø5x7
(Lỗ thuôn dài)

12

VN-PCGMT2005_Style-B_11_12.pdf   1   11/17/2020   9:36:15 PM



Ghi chú

1413
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