Luchtreiniger MC55W / MC55W

Zuivere lucht
omdat Daikin begaan is met uw gezondheid
In de lucht die we inademen bevinden zich vele stoffen zoals

MCK55W

allergenen, bacteriën, virussen en tabaksrook, die schadelijk
zijn voor onze gezondheid. De Daikin luchtreiniger zuivert de
MC55W

lucht in uw woning.
Actieve plasma-ionstroom

Streamer technologie

Hoog rendement HEPA-filter

De plasma-ion technologie geeft ionen vrij
aan de lucht door een plasma-ontlading.
Deze verbinden zich met componenten in
de lucht om de actieve OH-radicalen met
sterk oxiderend vermogen te genereren. Zij
hechten zich aan schimmels en allergenen
en breken eiwitten in de lucht af door middel van oxidatie.

De Streamer, een soort plasma-ontlading,
breekt gevaarlijke chemische stoffen af.
Het afbrekend vermogen is vergelijkbaar
met een thermische energie van ongeveer
100.000°C.

De HEPA filter verwijdert 99% van alle
deeltjes met een grootte tussen 0,1 µm en
2,5 µm

Geëxciteerd
stikstof

OH
radicaal

Geëxciteerde
zuurstof

De Streamer zendt
ultrasnelle elektronen uit.

Zuurstof
radicaal

De elektronen botsen en verbinden
met stikstof en zuurstof in de lucht,
en vormen vier soorten elementen.

Die elementen hebben
een afbrekend vermogen.

Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem.
Bezoek onze website voor meer informatie.
www.daikin.be 						 0800/ 840 22

De filter verzamelt het stof op efficiënte
manier dankzij de elektrostatische werking.
In tegenstelling tot niet-elektrostatische
HEPA-filters, die enkel deeltjes verzamelen
door het fijne gaas, kunnen deze filters niet
verstopt raken.

Daikin MK(C)55W - Technische specificaties
•
•
•
•
•
•

Bevochtiging en luchtzuivering in één (MCK55W)
Zuivere lucht dankzij de actieve plasma-ionstroom en flash streamer technologie
Hoog rendement HEPA-filter om fijne stofdeeltjes op te vangen
Krachtige zuigkracht en fluisterstille werking
Nieuwe stijlvolle en compacte vormgeving
Stekkerklaar geleverd

ONTGEURING

STOFOPVANGING

Capaciteit in turbo bedrijfsmodus
BEVOCHTIGINGSVERMOGEN**

LUCHTZUIVERING
Enkel luchtreiniging

Bevochtiging
+
Luchtreiniging

500

Luchtstroom

~41

Actieve plasma-ion
genereringsunit

Dubbellagige filter
voor bevochtiging.
Gedurende 10 jaar
moeten er geen filters
vervangen worden.

Geen onderhoud
of vervanging nodig.

Geurfilter

ml/uur

5,5m3/min. 330 m³/uur
Geschikt voor vloeroppervlakte

Bevochtigingsfilter

BEVOCHTIGING*

HEPA filter

Absorbeert geurtjes.
Hoeft niet vervangen
te worden.

Verwijdert 99,97% van
alle ultrafijne deeltjes van
0,3μm.

Geschikt voor vloeroppervlakte

m2**

~23

Voorfilter
Vangt fijne stofdeeltjes
op.
Hoeft niet vervangen
te worden.

m2

* Enkel van topeassing voor de MCK55W
** Berekend door middel van een testmethode op basis van norm JEM1467 van de Japan Electrical Manufacturers' Association.

Streamer-unit
Geen onderhoud
of vervanging nodig.

Voorfilter

Model

MC55W

MCK55W

Kleur

Wit

Wit

Modus
Geschikt voor vloeroppervlakte tot

Werking luchtreiniging

Werking luchtreiniging

Bevochtiging en luchtreiniging

41

41

23

m2

1 fase, 220-240/220-230v, 50/60hz

Voeding
Modus

1 fase, 220-240/220-230v, 50/60hz

Stil

Laag

Standaard

Turbo

Stil

Laag

Standaard

Turbo

Stil

Laag

Standaard

Turbo

Luchtdebiet

m3/min.

1,1

2,0

3,2

5,5

0,9

2,0

3,2

5,5

1,7

2,4

3,2

5,5

Verbruik

W

8

10

15

37

7

10

17

56

11

14

19

58

Geluidsdrukniveau

dB(A)

19

29

39

53

19

29

39

53

25

33

39

53

Bevochtiging

ml/u

-

-

-

-

-

200

240

300

500

Afmetingen

mm

H500 x B270 x D270

Gewicht

kg

H 700 (718 met wieltjes) x B 270 x D 270

6,8

9,5 (zonder water)

Elektrostatische HEPA-filter

Elektrostatische HEPA-filter

Bevochtigingsmethode

-

Type verdampingselement

Tankinhoud

-

2,7l

Stofvangfilter

Optionele
toebehoren

Vervangingsfilter

Stofvangen

KAFP080B4 (1 blad)

KAFP080B4 (1 blad)

(aankoop van nieuwe filters vereist na +/- 10 jaar)

(aankoop van nieuwe filters vereist na +/- 10 jaar)

-

KNME080A4

Bevochtiging

Beschikbare functies: econo-modus, automatische ventilatormodus, anti-pollenstand, turbo-modus, kinderveilig slot, helderheidsregeling, automatische herstart
na stroomonderbreking, bevochtigingsmodus (enkel voor de MCK)

