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De cirkel is rond met Madoka  
Daikin introduceert een nieuwe controller met een unieke combinatie van 

functies en een elegant en modern ontwerp. 

Capelle aan den IJssel - Daikin heeft de Madoka afstandsbediening voor klimaatsystemen 

ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van gebruikers naar meer flexibiliteit. Deze design 

controller legt de nadruk op meer gebruiksgemak, mogelijkheden en toegankelijkheid voor 

klimaatregeling. 

Als leider op het gebied van HVAC-R design neemt Daikin het voortouw in het ontwikkelen van 

airconditioning- en verwarmingsoplossingen die design combineren met technologie. Zo geniet de 

gebruiker van maximaal comfort met optimaal energieverbruik. De Madoka is daar een mooi 

voorbeeld van. “Gebruiksgemak staat voorop bij dit concept”, licht Edwin Hoogerwerf, Commercieel 

Directeur bij Daikin Nederland, toe. “Het moet er tegenwoordig allemaal mooi uitzien, maar het 

moet ook vooral doen waarvoor het is bedoeld: klimaatregeling. Madoka combineert beide”. 

Madoka, soepele cirkel 

Madoka betekent cirkel in het Japans en symboliseert zachtmoedigheid en vrede. De soepele 

vormen van de Daikin Madoka afstandsbediening geven het geheel een strak, verfijnd uiterlijk met 

een kenmerkend blauwe, cirkelvormig display. De controller heeft een duidelijke weergave met 

grote, makkelijk af te lezen getallen. De bediening verloopt via drie ‘touch’ knoppen, die intuïtieve 

regeling combineren met eenvoudige afstelling voor een betere gebruikservaring. Dankzij de 

compacte afmetingen van slechts 85 bij 85 mm, strakke uitstraling en ronde buitenkant past de 

controller in ieder interieur. Hoogerwerf: “De Madoka is er in drie kleuren: wit, zilver en zwart.” 

Snelle en eenvoudige installatie via app  

De inbedrijfstelling en het instellen van het systeem is een fluitje van een cent: met de Madoka 

Assistant app kunt u met een smartphone via Bluetooth op afstand het systeem instellen en 

programmeren. De duidelijke menu's en instructies zorgen voor een snellere inbedrijfstelling zonder 

ingewikkelde technische standen. De Madoka Assistant werkt eenvoudig, gebruiksvriendelijk en 

biedt toegang tot functies zoals instellen van schema's, instelpuntbegrenzing en inschakelen van de 

energiezuinige modus. 

http://www.daikin.nl/
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Veelzijdigheid 

Dankzij de vele geïntegreerde functies biedt Madoka optimale flexibiliteit in het gebruik. U kunt de 

functies aanpassen aan de toepassing, bijvoorbeeld: 

Via het simpele display kunnen hotelgasten in een handomdraai hun voorkeuren instellen, voor 

comfort op maat en een hogere klanttevredenheid. De optionele aansluiting voor sleutelkaarten en 

instelpuntbegrenzing beschermen tegen misbruik en voorkomen energieverspilling. 

Voor kantoorgebruik biedt de Madoka Assistant een eenvoudige oplossing voor wisselende 

omstandigheden, zoals een nieuwe kantoorindeling, dankzij de kleppen die snel en gemakkelijk 

opnieuw ingesteld kunnen worden. De standaard geïntegreerde technische koeling zorgt voor een 

kostenbesparende oplossing voor serverruimtes met ingebouwde wisseldienst- en back-upwerking. 

In residentiële toepassingen biedt Madoka extra gemak aan huiseigenaren door de bediening met 

hun smartphone via Bluetooth. “Mensen kunnen vanaf de bank eenvoudig hun planningen maken, 

hun energieverbruik bijhouden en extra energiebesparende functies activeren. Dat past helemaal in 

deze tijd van apps en ‘het internet-of-things’”, volgens de enthousiaste Edwin Hoogerwerf. 

Madoka kan worden aangesloten op alle nieuwe en bestaande Sky Air- en VRV-systemen met de 

mogelijkheid voor meervoudige regeling van units.* 

Ga voor meer informatie over de nieuwe Madoka BRC1H519 controller naar www.daikin.nl/madoka 

 

*) De functies van de afstandsbediening zijn afhankelijk van het aangesloten systeem. Zie de 

technische handleidingen voor meer informatie. 

Einde persbericht 
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OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. is een grote Europese fabrikant van airconditioners, warmtepompen en 

koelapparatuur, met ongeveer 5500 werknemers verspreid over heel Europa en tien grote 

productiecentra in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Daikin is wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de ongeëvenaarde 

kwaliteit en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen. Met meer dan 90 jaar ervaring in het 

ontwerpen en produceren van verwarmings- en koelsystemen is Daikin marktleider op het gebied 

van warmtepomptechnologie. Daikin VRV en Daikin Altherma zijn de meest verkochte 

warmtepompsystemen in Europa - er zijn er tot nu toe meer dan 500.000 van verkocht. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE EN FOTOMATERIAAL 

Contactpersonen 

Edwin Hoogerwerf: +31 88 324 54 75 

marketing@daikin.nl 

Fotomateriaal 

- Daikin Madoka BRC1H519W wit product picture 

- Daikin Madoka BRC1H519S zilver product picture 

- Daikin Madoka BRC1H519K zwart product picture 

- Daikin Madoka Assistant 

- Daikin Madoka Hotel ThePost installation picture 

- Daikin Madoka Office installation picture 

- Daikin Madoka Residential installation picture 

 

 

http://www.daikin.nl/

