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Čističky vzduchu

Daikin 
čističky 
vzduchu

MC70L / MCK75J

Daikin sa 

stará o váš 

čistý vzduch

> Prenosná so štýlovým 

designom

> Daikin technológia 

Streamer: eliminuje baktérie 

a plesne, rovnako ako 

nebezpečné chemické 

zlúčeniny a alergény

> Daikin Ururu čistička 

vzduchu: okrem čistenia tiež 

vlhčí vzduch u vás doma, 

a zabraňuje tak problémom 

so suchým vnútorným 

vzduchom

 



> Štýlový design

> Zvýšený výkon

> Bezprecedentný komfort

> Super tichá prevádzka

> Jednoduchá údržba

> Prenosná

> Bez inštalácie
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Prach a peľ sú 

absorbované 

elektronicky 

nabitým filtrom

Elektrostatický 

prachový filter 

(predný skadaný 

prachový filter)

Prach a vírusy 

sú pod stálou 

kontrolou 

fotokatalyzátora

Titanový apatitový 

fotokatalický filter 

(zadný skladaný 

prachový filter)

Prach je zachytený. 

Baktérie a alergény sú 

odstránené

Predfilter

Prach a peľ získávajú 

elektrický náboj a sú 

poslané do filtra

Plazmový ionizátor

Dochádza ku generovaniu prúdu vysokorýchlostných elektrónov, 

ktoré umožňujú rozklad a odstraňovanie kontaminantov

Čistý vzduchZnečistený vzduch

Formaldehydy a pachy 

sa rozkladajú

Deodorizačný katalytický filter

Jednotka s výbojom Streamer

 VNÚTORNÉ JEDNOTKY MC70L

 Využiteľná plocha miestnosti m² 46

 Opláštenie Farba Biela

 Rozmery Jednotka Výška x šírka x hĺbka mm 576x403x241

 Hmotnosť Jednotka kg 8,5

 Ventilátor Typ Ventilátor s viacerými lopatkami (ventilátor Sirocco s krycím plechom)

Prietok vzduchu Čistenie vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý m³/h 420/285/210/130/55

 Hladina akustického tlaku Čistenie vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý dBA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0

 Čistenie vzduchu Príkon Turbo/V/S/N/Tichý kW 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007

 Deodorizačná metóda Flash Streamer / Fotokatalytický fi lter s apatitom titánu / Deodorizačný katalytický fi lter

 Spôsob odstraňovania baktérií Flash Streamer / Fotokatalytický fi lter s apatitom titánu

 Spôsob odstraňovania prachu Plazmový ionizátor / Elektrostatický prachový fi lter

 Elektrické napájanie Počet fáz / Napätie V 1~/220-240/220-230

Čo je to Daikin technológia Streamer?
„Technológia Streamer“ predstavuje typ plazmového výboja, pri ktorom je generovaný prúd 

vysokorýchlostných elektrónov, ktoré sú schopné vykonávať oxidačný rozklad. Dokáže eliminovať 

baktérie a plesne, ako aj nebezpečné chemické látky, alergény a pod. V porovnaní so štandardným 

plazmovým výbojom je rozsah Streamer technológie širší, a elektróny tak môžu ľahšie narážať do 

atómov kyslíka a dusíka vo vzduchu. 

V tomto širokom priestore sa vysokorýchlostné elektróny pohybujú vo všetkých troch smeroch, čo 

vedie k tomu, že rýchlosť oxidačného rozkladu je pri rovnakom príkone viac než 1000x vyššia. Technológia 

Daikin Streamer sa ukázala ako úspešná pri stabilnom generovaní vysokorýchlostných elektrónov, čo 

bolo až doteraz považované za ťažké. 

Výkonné šesťnásobné odstraňovanie a rozkladanie nečistôt

Čistička 
vzduchu 
Streamer

mc70l



Vlhčenie vďaka zásobníku vody  <

Čistenie vzduchu  <

Unikátna technológia Flash Streamer  <

Vysoký deodorizačný efekt  <

Tichý chod  <

Vrátane náhradných filtrov  <

VNÚTORNÁ JEDNOTKA MCK75J

Aplikácia Parapetný typ

Využiteľná plocha miestnosti m² 46

Opláštenie Farba Čierna (N1) (farba panelu: strieborná)

Rozmery Jednotka Výška x šírka x hĺbka mm 590/395/268

Hmotnosť Jednotka kg 11,0

Ventilátor Typ Ventilátor s viacerými lopatkami (ventilátor Sirocco s krycím plechom)

Prietok vzduchu Čistenie vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý m³/h 450/330/240/150/60

Zvlhčovanie Turbo/V/S/N/Tichý m³/h 450/330/240/150/120

Hladina 

akustického tlaku

Čistenie vzduchu Turbo/V/S/N/Tichý dBA 50/43/36/26/17

Zvlhčovanie Turbo/V/S/N/Tichý dBA 50/43/36/26/23

Zvlhčovanie Príkon Turbo/V/S/N/Tichý kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012

Zvlhčovanie Turbo/V/S/N/Tichý ml/h 600/470/370/290/240

Objem nádobky na vodu l 4,0

Vzduchový fi lter Polypropylénová sieťka s katechínom

Čistenie vzduchu Príkon Turbo/V/S/N/Tichý kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008

Deodorizačná metóda Flash Streamer 

Fotokatalytický fi lter s apatitom titánu / Deodorizačný katalytický fi lter

Spôsob odstraňovania prachu Plazmový ionizátor / Elektrostatický prachový fi lter

Charakteristika Prach: 3 stupne, Pachy: 3 stupne, Prietok vzduchu: auto/VN/N/S/V, Režim Turbo VV, protiprachový režim 

Časovač vypnutý.: 1/4/8 hod.

Čistenie: ionizácia/ streamer

El. napájanie Označenie / Fáza / Frekvencia/ Napätie Hz / V VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

Typ Čistička vzduchu s funkciou zvlhčovania

Znečistený vzduch Čistý vzduch

Flash Streamer 
Flash Streamer generuje vysokorýchlostné 

elektróny. Tieto elektróny s vysokou 
účinnosťou rozkladajú pachy a formaldehydy.

Elektrostatický prachový fi lter
Kladne nabité častice prachu a peľu sú 
zachytávané do záporne nabitého filtra.

Deodorizačný katalyzátor
Pachy sú pohlcované a rozkladané 

predtým, ako je vzduch vrátený späť 
do miestnosti.

Zariadenie Flash Streamer

Predradený filter (s katechínom)

Zachytáva veľké prachové častice 

a srsť zvierat.

Plazmový ionizátor

Prach a peľ získa kladný náboj a je odoslaný 

do elektrostatického filtra.

Titanový apatitový 

fotokatalytický filter
Tu sú pohlcované a rozkladané pachy, 

baktérie a vírusy.

Zvlhčovanie a čistenie vzduchu v jednom
Ako funguje zvlhčovanie vzduchu? Voda z nádobky prúdi do zásobníka, v ktorom je umiestnené čerpacie koleso. To svojím otáčaním zdvíha vodu 

a odovzdáva ju ďalej na filter. Vzduch privádzaný na filter absorbuje vlhkosť a potom sa vracia späť do miestnosti už zvlhčený.

Čistička vzduchu Daikin Ururu tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, roztoče, prach), baktérie a vírusy. Naviac má tiež deodorizačný účinok; 

efektívne odstraňuje cigaretový dym a rozkladá i ostatné pachy. Veľmi rýchlo zhromažďuje nežiadúce čiastočky a účinne ich rozkladá. Jej tichá 

prevádzka je ideálna pre nočné používanie. Jednotka obsahuje sedem skladaných filtrov (1 pre okamžité použitie a 6 náhradných).

Čistička 
vzduchu 

Ururu

MCK75J
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Čističky vzduchu Daikin už získali prestížne ceny: Značku kvality od British Allergy Foundation 

a TUV NORD, ktoré potvrdzujú funkčnosť našich jednotiek.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA SPOL. S R.O.

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Tel.: +421/2/57 10 32 11, Fax: +421/2/57 10 32 99

E-mail: offi  ce@daikin.sk, www.daikin.sk

Produkty Daikin distribuuje:

Táto publikácia slúži iba na informačné účely a nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku zo strany Daikin Europe 

N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH zostavila obsah 

tohto katalógu podľa svojich najlepších vedomostí. Nepreberáme žiadne výslovné alebo z okolností vyplývajúce 

záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti pre určitý účel vzťahujúce sa na obsah, produkty a služby 

tu zmienené. Technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Daikin Europe N.V./Daikin Central 

Europe HandelsGmbH sa výslovne zrieka zodpovednosti za akékoľvek priame či nepriame škody, v najširšom zmysle 

slova, vzniknuté alebo akokoľvek sa vzťahujúce k obsahu alebo výkladu tohto katalógu. Celý obsah je chránený 

autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na Programe 

Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), 

kvapalinového chladenia (LCP), jednotiek na úpravu 

vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotiek (FCU). 

Skontrolujte aktuálnu platnosť certifikátu na internete: 

www.eurovent-certification.com alebo pomocou: 

www.certiflash.com

Daikin čističky vzduchu
Staráme sa o váš

čistý vzduch


