
Oczyszczacz 
powietrza z 
nawilżaniem
MCK70YV

Flash Streamer

Nawilżanie
 › Oczyszczanie powietrza dla duzych przestrzeni 
zarwno komercyjnych jak i rezydencyjnych. 

 › Czyste powietrze dzięki systemowi Daikin 
“Catch and Clean’” , który wychwytuje i rozkłada 
zanieczyszczenia i wirusy 
 
 

 › Wysokowydajny filtr HEPA do wychwytywania 
do 99% drobnych cząstek o rozmiarze od 0,1μm 
do 2.5μm, bez konieczności wymiany filtra do 
10 lat 

 › Jeden z najcichszych oczyszczaczy powietrza 
na rynku, dzięki trybowi cichej pracy od 18 
db(A)

Nawilżanie i oczyszczanie powietrza w jednym urzadzeniu nawet do 96m²*

* (wg normy NRCC-54013-2011)
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Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty 
firmy Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V.  
Nie udzielamy wyrażonej wyraźnie ani domniemanej gwarancji na kompletność, 
dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów  
i usług przedstawionych w niniejszej publikacji. Dane techniczne mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności 
za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub 
sposobem interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa 
autorskie całości przedstawionej treści.

MCK70YV

MCK70YV-YB

Model oczyszczacza MCK 70YV
Zastosowanie Wolnostojący
Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia m² 48 (1) / 96 (2) / 375 (3)
Wymiary Jednostka wys. x szer. x głęb. mm 600 x395 x287 
Ciężar Jednostka kg 12.5 
Obudowa Kolor Biały (N9. 0)
Wentylator Typ Wentylator z wieloma łopatkami  (wentylator Sirocco )

Natężenie 
przepływu 
powietrza

Oczyszczanie powietrza Ciche/Niskie/Średnie/
Turbo

m³/h 60 /132 /210 /420 

Nawilżanie powietrza Ciche/Niskie/Średnie/
Turbo

m³/h 102 /132 /210 /420 

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Oczyszczanie Ciche/Niskie/Średnie/Turbo dBA 18 /27 /37 /54
Nawilżanie Ciche/Niskie/Średnie/Turbo dBA 23 /27 /37 /54

Tryb nawiżania Pobór mocy Ciche/Niskie/Średnie/Turbo kW 0.011 /0.012 /0.018 /0.068 
Nawilżanie Turbo ml/h 650
Pojemność zbiornika na wodę l 3.6 

Tryb oczyszczania Pobór mocy Ciche/Niskie/Średnie/Turbo kW 0.008 /0.010 /0.016 /0.066 
Metoda usuwania zapachów Flash streamer + Filtr usuwający zapachy
Metoda zatrzymywania kurzu Elektrostatyczny filtr HEPA 
Filtr powietrza Typ Siatka z politereftalanu etylenu

Oznaczenia Tryby 01 Kurz: 3 stopnie, Zapach: 3 stopnie / Lampka czujnika cząstek PM 2.5: 3 stopnie 
/  Lampka cujnika zapachów: 3 stopnie / Wskaźnik wilgotności: 20% - 90% /  
Ustawienie wilgotności: Niska/Standardowa/Wysoka / Przepływ powietrza: 

Cichy/Niski/Standardowy/Turbo / Tryb AUTO FAN (automatyczny wentylatora) 
/ Tryb Econo (Oszczędny) / Tryb przeciwpyłkowy / Tryb MOIST (Nawilżanie)  / 

Kontrolka zaopatrzenia w wodę / Kontrolka blokady dziecięcej / Kontrolka ON/
OFF (WŁ./WYŁ.) / Lampka Streamer / /  / / Lampka czujnika PM2,5: 3 stopnie / 

Lampka monitora wilgotności: 5 stopni /  /  Wł./wył. wilgotności

Zasilanie 
elektryczne

Faza / Częstotliwość /Napięcie Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230

Typ Oczyszczacz z nawilżaniem

1. Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia jest odpowiednia dla pracy jednostki z maksymalną prędkością wentylatora (HH). Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia to powierzchnia, na jakiej pewna ilość 
cząsteczek kurzu może zostać usunięta w ciągu 30 minut. (JEM 1467)

2. Dostosowane do standardu NRCC z wartości testowych zgodnie z JEM1467

3. Dostosowane do standardu CADR z wartości testowych zgodnie z JEM1467

- intensywność nawilżania zmienia się zgodnie z temperaturą i poziomem wilgotności w pomieszczeniu i na zewnątrz. 

- warunki pomiaru: temperatura 20°C, poziom wilgotności 30%. 

- poziomy głośności podczas pracy to średnia wartości zmierzonych w odległości 1 m od przedniej, lewej, prawej i górnej części urządzenia. (Są one równe wartościom w komorze bezechowej.) 

- filtr elektrostatyczny HEPA i filtry nawilżające są zainstalowane w jednostce.

- wymagania zgodne z JEM1467 


