emura
Čističky vzduchu

Čističky
vzduchu
MC70L / MCK75J

Daikin Čističky vzduchu

Čistý vzduch, pretože

Čistý vzduch
pretože
Daikin
sa stará

Daikin sa stará

Daikin získal za svoje čističky niekoľko ocenení: Britská nadácia pre alergikov vydala osvedčenie
a testovacia značka TÜV Nord potvrdila účinnosť našich čističiek
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Produkty DAIKIN distribuuje::
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Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe
N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani
výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a
tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý
obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

> Prenosné so štýlovým
dizajnom
> Daikin Streamer
Trchnológia: eliminuje
baktérie, plesne, nebezpečné
chemické látky a alergény,
atď.
> Čistička Daikin Ururu:
zvlhčuje vzduch vo vašom
domove a odstraňuje efekt
suchého vzduchu
w w w. d a i k i n . s k

Čistička
vzduchu
s technológiou Streamer
MC70L

>
>
>
>
>
>
>

Zvlhčovanie pomocou tenkého zásobníka vody <
Čistenie vzduchu <
Jedinečná Flash Streamer technológia <
Vysoká účinnosť odstraňovania pachov <
Tichá prevádzka <
Obsahuje náhradné filtre <

Štýlový dizajn
Vylepšená účinnosť
Neporovnateľný komfort
Mimoriadne tichá prevádzka
Jednoduchá údržba
Prenosná
Bez nutnosti inštalácie

ČISTIČKA VZDUCHU

MC70L

Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu
Akustický tlak
Režim čistenia vzduchu
Režim čistenia vzduchu Príkon
Metóda deodorizácie
Metóda filtrovania baktérií
Metóda zachytávania prachu
Napájanie
Fáza/napätie

m²
Výška x Šírka x Hĺbka

ČISTIČKA VZDUCHU

46
Biela
576x403x241
8,5
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
420/285/210/130/55
48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
65/26/16/10/7
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter / Filter s deodorizačným katalyzátorom
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter
Plazmový ionizátor / Elektrostatický filter prachu
1~/220-240

mm
kg

Režim čistenia vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý m³/h
Turbo/V/S/N/Tichý
dBA
Turbo/V/S/N/Tichý
W

V

Čo je technológia Daikin streamer?
„Streamer Discharge“ je typ plazmového výboja, pri ktorom sa generujú vysokorýchlostné elektróny
schopné oxidačného rozkladu. Má schopnosť eliminovať baktérie a plesne, ako aj nebezpečné chemické
látky a alergény. V porovnaní so štandardným plazmovým výbojom (tlejivý výboj) je rozsah výboja
jednotky Daikin Streamer Discharge širší, čo zjednodušuje elektrónom stret s molekulami kyslíka a dusíka
vo vzduchu.
To umožňuje trojdimenzionálne generovanie vysokorýchlostných elektrónov v širokom priestore, čo
spôsobuje takú rýchlosť oxidačného rozkladu, ktorá je 1 000-krát vyššia s porovnateľnou elektrickou
energiou. Technológia Daikin Streamer Discharge sa potvrdila ako úspešná v stabilnom generovaní
vysokorýchlostných elektrónov, ktoré bolo doposiaľ považované za ťažko dosiahnuteľné.

1

Samostatne stojaci typ
46
Čierna (N1) (Farba panela: strieborná)
590/395/268
11,0
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
450/330/240/150/60
450/330/240/150/120
50/43/36/26/17

m²
mm
kg
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý

m³/h
m³/h
dBA
dBA

Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý

W
ml/h
l

Turbo/V/S/N/Tichý

kW

Metóda zachytávania prachu
Vlastnosti

Názov / fáza / frekvencia / napätie

Hz / V

50/43/36/26/23
84/37/20/13/12
600/470/370/290/240
4,0
Polypropylénový s katechínom
81/35/18/11/8
Flash streamer
Fotokatalytický titánium apatitový filter, Filter s deodorizačným katalyzátorom
Plazmový ionizátor, Elektrostatický filter prachu
Prach: 3 stupne, Pachy: 3 stupne, Prietok vzduchu: auto/LL/L/M/H, Turbo režim HH, antipeľový režim
Časovač vypnutia: 1/4/8h
Čistenie: ionizácia/streamer
VM / 1~ / 50/ 220-240
Zvlhčovacia čistička vzduchu

Zvlhčovanie a čistenie vzduchu v jednom
Ako funguje funkcia zvlhčovania? Voda v nádobe vteká do malého zásobníka a odtiaľ do vodného kolesa, ktoré vodu nadvihuje tým ako sa otáča
a uvoľňuje ju do filtra. Vzduch prechádzajúci filtrom absorbuje vlhkosť, ktorá je následne distribuovaná do miestnosti. Čistička vzduchu Ururu
Daikin tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, domáce prachové roztoče, prach a pod.), baktérie a vírusy. Okrem toho, má vysokú deodorizačnú
účinnosť - účinne eliminuje cigaretový dym, zatiaľ čo rozkladá iné pachy. Okamžite zachytí čiastočky a rýchlo ich rozkladá. Jej tichá prevádzka ju
robí ideálnym riešením pre tiché noci. Táto jednotka obsahuje sedem skladaných filtrov (jeden na okamžité použitie a 6 náhradných).
Elektrostatický filter prachu
Kladne nabitý prach a peľ je zachytený na
záporne nabitom filtri.

Produkované vysokorýchlostné elektróny umožňujú rozklad a odstraňovanie

Jednotka Streamer Discharge

6

Znečistený
vzduch

Formaldehyd a pachy sú rozložené
Filter s deodorizačným katalyzátorom

Flash Streamer
Vysoko rýchlostné elektróny sa generujú
v jednotke Flash Streamer. Tieto elektróny
rozkladajú molekuly pachov a formaldehydu.

Fotokatalytický titánium
apatitový filter
Pachy, baktérie a vírusy sa absorbujú
a rozkladajú.

Deodorizačný katalyzátor
Pachy sa absorbujú a rozkladajú
ešte skôr, ako sa vzduch vráti do
Fotokatalytický titánium apatitový
filter miestnosti.

Čistý vzduch
Znečistený
vzduch

2

4

5

Elektrostatický filter
prachu (predná časť
skladaného filtra)

Titánium-apatitový filter
(zadná časť skladaného filtra)

Elektricky nabitý filter
absorbuje prach a peľ

Nečistoty sú zachytené.
Baktérie a alergény sú
odstránené
Predfilter

MCK75J

MCK75J

Umiestnenie
Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Režim čistenia vzduchu
Režim zvlhčovaniania
Hladina
Režim čistenia vzduchu
akustického Režim zvlhčovaniania
tlaku
Režim
Príkon
zvlhčovania Zvlhčovanie
Objem nádrže na vodu
Vzduchový filter
Režim čistenia vzduchu
Príkon
Metóda deodorizácie

Napájanie
Typ

Ururu Čistička
vzduchu

3

Fotokatalytický filter udržiava
kontrolu nad pachmi a
vírusmi

Prach a peľ sú
elektricky nabité a
zaslané do filtra
Plazmový ionizátor

Výkonná šesťvrstvová zostava rozkladu a odstraňovania

Prečistený vzduch

Predfilter (s katechínom)
Odstraňuje prachové častice a srsť
domácich zvierat.
Plazmový ionizátor
Prach a peľ sú kladne nabité a posielajú sa
do elektrostatického filtra.

Flash Streamer

Čistička
vzduchu
s technológiou Streamer
MC70L

>
>
>
>
>
>
>

Zvlhčovanie pomocou tenkého zásobníka vody <
Čistenie vzduchu <
Jedinečná Flash Streamer technológia <
Vysoká účinnosť odstraňovania pachov <
Tichá prevádzka <
Obsahuje náhradné filtre <

Štýlový dizajn
Vylepšená účinnosť
Neporovnateľný komfort
Mimoriadne tichá prevádzka
Jednoduchá údržba
Prenosná
Bez nutnosti inštalácie

ČISTIČKA VZDUCHU

MC70L

Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu
Akustický tlak
Režim čistenia vzduchu
Režim čistenia vzduchu Príkon
Metóda deodorizácie
Metóda filtrovania baktérií
Metóda zachytávania prachu
Napájanie
Fáza/napätie

m²
Výška x Šírka x Hĺbka

ČISTIČKA VZDUCHU

46
Biela
576x403x241
8,5
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
420/285/210/130/55
48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
65/26/16/10/7
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter / Filter s deodorizačným katalyzátorom
Flash streamer / Fotokatalytický titánium apatitový filter
Plazmový ionizátor / Elektrostatický filter prachu
1~/220-240

mm
kg

Režim čistenia vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý m³/h
Turbo/V/S/N/Tichý
dBA
Turbo/V/S/N/Tichý
W

V

Čo je technológia Daikin streamer?
„Streamer Discharge“ je typ plazmového výboja, pri ktorom sa generujú vysokorýchlostné elektróny
schopné oxidačného rozkladu. Má schopnosť eliminovať baktérie a plesne, ako aj nebezpečné chemické
látky a alergény. V porovnaní so štandardným plazmovým výbojom (tlejivý výboj) je rozsah výboja
jednotky Daikin Streamer Discharge širší, čo zjednodušuje elektrónom stret s molekulami kyslíka a dusíka
vo vzduchu.
To umožňuje trojdimenzionálne generovanie vysokorýchlostných elektrónov v širokom priestore, čo
spôsobuje takú rýchlosť oxidačného rozkladu, ktorá je 1 000-krát vyššia s porovnateľnou elektrickou
energiou. Technológia Daikin Streamer Discharge sa potvrdila ako úspešná v stabilnom generovaní
vysokorýchlostných elektrónov, ktoré bolo doposiaľ považované za ťažko dosiahnuteľné.

1

Samostatne stojaci typ
46
Čierna (N1) (Farba panela: strieborná)
590/395/268
11,0
Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)
450/330/240/150/60
450/330/240/150/120
50/43/36/26/17

m²
mm
kg
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý

m³/h
m³/h
dBA
dBA

Turbo/V/S/N/Tichý
Turbo/V/S/N/Tichý

W
ml/h
l

Turbo/V/S/N/Tichý

kW

Metóda zachytávania prachu
Vlastnosti

Názov / fáza / frekvencia / napätie

Hz / V

50/43/36/26/23
84/37/20/13/12
600/470/370/290/240
4,0
Polypropylénový s katechínom
81/35/18/11/8
Flash streamer
Fotokatalytický titánium apatitový filter, Filter s deodorizačným katalyzátorom
Plazmový ionizátor, Elektrostatický filter prachu
Prach: 3 stupne, Pachy: 3 stupne, Prietok vzduchu: auto/LL/L/M/H, Turbo režim HH, antipeľový režim
Časovač vypnutia: 1/4/8h
Čistenie: ionizácia/streamer
VM / 1~ / 50/ 220-240
Zvlhčovacia čistička vzduchu

Zvlhčovanie a čistenie vzduchu v jednom
Ako funguje funkcia zvlhčovania? Voda v nádobe vteká do malého zásobníka a odtiaľ do vodného kolesa, ktoré vodu nadvihuje tým ako sa otáča
a uvoľňuje ju do filtra. Vzduch prechádzajúci filtrom absorbuje vlhkosť, ktorá je následne distribuovaná do miestnosti. Čistička vzduchu Ururu
Daikin tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, domáce prachové roztoče, prach a pod.), baktérie a vírusy. Okrem toho, má vysokú deodorizačnú
účinnosť - účinne eliminuje cigaretový dym, zatiaľ čo rozkladá iné pachy. Okamžite zachytí čiastočky a rýchlo ich rozkladá. Jej tichá prevádzka ju
robí ideálnym riešením pre tiché noci. Táto jednotka obsahuje sedem skladaných filtrov (jeden na okamžité použitie a 6 náhradných).
Elektrostatický filter prachu
Kladne nabitý prach a peľ je zachytený na
záporne nabitom filtri.

Produkované vysokorýchlostné elektróny umožňujú rozklad a odstraňovanie

Jednotka Streamer Discharge

6

Znečistený
vzduch

Formaldehyd a pachy sú rozložené
Filter s deodorizačným katalyzátorom

Flash Streamer
Vysoko rýchlostné elektróny sa generujú
v jednotke Flash Streamer. Tieto elektróny
rozkladajú molekuly pachov a formaldehydu.

Fotokatalytický titánium
apatitový filter
Pachy, baktérie a vírusy sa absorbujú
a rozkladajú.

Deodorizačný katalyzátor
Pachy sa absorbujú a rozkladajú
ešte skôr, ako sa vzduch vráti do
Fotokatalytický titánium apatitový
filter miestnosti.

Čistý vzduch
Znečistený
vzduch

2

4

5

Elektrostatický filter
prachu (predná časť
skladaného filtra)

Titánium-apatitový filter
(zadná časť skladaného filtra)

Elektricky nabitý filter
absorbuje prach a peľ

Nečistoty sú zachytené.
Baktérie a alergény sú
odstránené
Predfilter

MCK75J

MCK75J

Umiestnenie
Použiteľná plocha v miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Režim čistenia vzduchu
Režim zvlhčovaniania
Hladina
Režim čistenia vzduchu
akustického Režim zvlhčovaniania
tlaku
Režim
Príkon
zvlhčovania Zvlhčovanie
Objem nádrže na vodu
Vzduchový filter
Režim čistenia vzduchu
Príkon
Metóda deodorizácie

Napájanie
Typ

Ururu Čistička
vzduchu

3

Fotokatalytický filter udržiava
kontrolu nad pachmi a
vírusmi

Prach a peľ sú
elektricky nabité a
zaslané do filtra
Plazmový ionizátor

Výkonná šesťvrstvová zostava rozkladu a odstraňovania

Prečistený vzduch

Predfilter (s katechínom)
Odstraňuje prachové častice a srsť
domácich zvierat.
Plazmový ionizátor
Prach a peľ sú kladne nabité a posielajú sa
do elektrostatického filtra.

Flash Streamer

emura
Čističky vzduchu

Čističky
vzduchu
MC70L / MCK75J

Daikin Čističky vzduchu

Čistý vzduch, pretože

Čistý vzduch
pretože
Daikin
sa stará

Daikin sa stará

Daikin získal za svoje čističky niekoľko ocenení: Britská nadácia pre alergikov vydala osvedčenie
a testovacia značka TÜV Nord potvrdila účinnosť našich čističiek

Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava
www.daikin.sk

Produkty DAIKIN distribuuje::
DAIKIN · Daikin Air Purifiers · SK· 02/2014 · Copyright © DAIKIN

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe
N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani
výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a
tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý
obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

> Prenosné so štýlovým
dizajnom
> Daikin Streamer
Trchnológia: eliminuje
baktérie, plesne, nebezpečné
chemické látky a alergény,
atď.
> Čistička Daikin Ururu:
zvlhčuje vzduch vo vašom
domove a odstraňuje efekt
suchého vzduchu
w w w. d a i k i n . s k

