Luftrenser med
Streamer-teknologi
MC55W

DINE FORDELE:
•

Ren luft takket være aktiv plasmaudledning
og flash streamer-teknologi

•

Højtydende HEPA-filter opfanger fine støvpartikler

•

Kraftigt sug og stille drift

•

Nyt smukt og kompakt design

Daikins unikke dobbeltmetode
1. Streamer-enheden, en højeffektiv plasmaudledningsteknologi, nedbryder skadelige stoffer * inde i enheden.
Stofferne fanges enten af HEPA-filtret eller adsorberes af
lugtfjerningsfiltret.
2. Den aktive plasma-ion-generator sikrer yderligere
luftrensning ved at tilføje rensende komponenter til
den rensede luft. F.eks. i forbindelse med lugtfjerning fra
gardiner eller gulvtæpper.
*

Stoffer som: Vira1, bakterier2, pollen3, skimmelsporer4
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Bemærk:
1. Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science. Testresultatcertifikat 21_0026 (udstedt af
samme organisation). Resultat af eksperiment: 99.9% fjernelse af A-H1N1 virus efter 1 time.
2. Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmetode: Et fastgjort
testemne inokuleret med bakterievæske på opstrømssiden af et støvopsamlingsfilter installeret i en luftrenser og
kørte i et testområde på 25 m³. Antallet af levende bakterier optalt efter 5 timer. Testresultat: Reduceret med mere
end 99% på 5 timer. Testenhed: MCK55S (Japansk model), model svarende til MCK55W-serien (turbo-funktion).
3. 3 Forskellige allergener blev bestrålet ved streamerudledning, og nedbrydningen af protein i allergenerne blev
verificeret ved hjælp af ELISA-metoden, kataforese eller et elektronmikroskop (fælles forskning med Wakayama
Medical University). Testeksempel: ‘Japansk cedertræ-pollen Cryj-1’; Testresultat: 99,6% eller mere nedbrydes og
fjernes på 2 timer.
4. Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 204041635-001. Testresultat: 99,9% eller mere
skimmelsporer (Cladosporium) nedbrydes og fjernes på 24 timer.

Tre trin til nedbrydning af skadelige stoffer

1

Kraftfuldt sug
Suger luft ind via 3 store åbninger.

2

Effektiv opfangning af forurenende stoffer
Fanger effektivt støv og skadelige
stoffer med et elektrostatisk HEPA-filter.

3

Nedbrydning
Anvender Daikin Streamer-teknologien til nedbrydning
af skadelige stoffer på filtret med oxidering.

Streamer Symbolet består af 3 C’er, som står for:

CLASH

CYCLE

CLEAN

CLASH/SAMMENSTØD:
Støvopsamlingsfiltret fanger
stofferne med de skadelige
gasser og Streameren
nedbryder gasserne ved
oxidering.

CYCLE/CYKLUS: Lugtfjerningsfiltret adsorberer og nedbryder
lugte. Takket være regenereringen af adsorberingsevnen
opretholdes lugtfjerningsevnen. Lugtfjerningsfiltret skal i
modsætning til luftrensere med aktive kulfiltre ikke skiftes.
CLEAN/RENS: Fjerner bakterier fra støvopsamlingsfiltret.

Højtydende HEPA-filter fanger fine støvpartikler
Fjerner 99% af
partiklerne i
størrelsen mellem
0.1μm og 2.5μm
Filtret opsamler
støv effektivt med
elektrostatiske
kræfter.
Sammenlignet med
ikke-elektrostatiske
HEPA-filtre,
der kun opsamler
partikler i filtret,
stopper det
elektrostatiske filter
ikke til.

Derfor kan en større
luftmængde
passere gennem
filtret.

Elektrostatisk
HEPA-filter

kontra

Filtret kan rense en
større luftmængde!

Ikke-elektrostatisk
filter

› Fjerner 99,97% af fine partikler på 0,3μm
› Selve filterfibret er ladet med statisk elektricitet og
opsamler partikler effektivt.
› Undgår tilstopning og tryktab som følge heraf.

Elektrostatisk ladet

Ikke-elektrostatisk ladet

Kompakt, effektiv og stille takket være den nye,
innovative opbygning
27 cm

Optager meget lidt plads

50 cm

Meget stille
27 cm
MCK55W

0 dB(A)

Silent drift

Turbo drift

19 dB(A)

53 dB(A)

Kompakt og moderne
design

140 dB(A)

MC55W
Lugtfjerning

Støvopsamling

Kapacitet i turbo-drift
Luftrensning
Kun luftrensning
Luftstrøm
*

Beregnet med udgangspunkt i testmetode:
Japan Electrical Manufacturers’ Association.
Standard JEM1467.

5.5

m3/min.

Maks. rumstørrelse

330
~41

m2*

Lugtfjerningsfilter
Udstyret med
forskellige filtre
for de bedste
Støvopsamlingsfilter
resultater og højeste
For-filter
indendørs luftkvalitet

Tredobbelt sporingssensor for hurtig sporing af
forurenende stoffer
Luftrenseren er udstyret med
højfølsomme støvsensorer,
som opfanger og nedbryder
små partikler, ned til PM2.5,
og større støvpartikler.
Enheden har også tredobbelt
støvsporing, PM2.5, og
lugtsporing.

m³/timen

Hvorfor vælge en Daikin?

Som global leder på HVAC-R-området, bygger vi på mere
end 95 års erfaring og ekspertise og leverer løsninger og
service af højeste kvalitet.
Med Daikin luftrenserne opretholder vi vores løfte om
at skabe renere og sundere indeklima i private hjem, på
kontorer og i kommercielle omgivelser verden over. Fordi
samfundsansvaret betyder alt for os, er vores luftrensere
designet med den nyeste teknologi, der bruger mindre
energi og reducerer miljøpåvirkningen.
Vi har forpligtet os til at levere den bedste kvalitet og
serviceoplevelse til vores kunder. Vi står altid klar til at
hjælpe vores forhandlere med support i forbindelse med
installation, fejlfinding og service, så de kan de bedste
løsninger til deres kunder.

MC55W
› Ren luft takket være fremskredne
luftrensningsteknologier
› Fanger fine støvpartikler
› Kraftigt sug og stille drift
› Nyt smukt og kompakt design

MC55W

Model

MC

Løsning
Max. rumstørrelse

m²

Mål

Enhed

Højde x Bredde x Dybde mm

Vægt

Enhed

kg

Kabinet

Farve

41
500 x 270 x 270
6.8
Hvid

Type

Multi-blæservinge (Sirocco blæser)

Luftstrømsniveau

Blæser

55W
Gulvmodel

Stille/
LuftLav/
rensningsMiddel/
funktion
Turbo

m³/h

66 / 120 / 192 / 330

Lydtryksniveau

Luftrensningsfunktion

Stille/
Lav/
Middel/
Turbo

dBA

19 / 29 / 39 / 53

Luftrensningsfunktion

Strømforbrug

Stille/
Lav/
Middel/
Turbo

kW

0.008 / 0.010 / 0.015 / 0.037

Luftrensningsmetode

Flash streamer + Duftfilter

Støvsamlingsmetode
Luftfilter

Elektrostatisk HEPA-filter

Type

Polyethylene-terephthalat-net
Støvindikator: 3 niveauer / Lugtindikator: 3 niveauer
/ Anti-pollen-funktion / Børnelås / PM-følerindikator:
6 niveauer / Luftstrømsniveau: Stille/Lav/Standard/
Turbo / AUTO-FAN/blæser-funktion / Econofunktion / ON/OFF-indikator / Streamer-indikator

Funktioner

Strømforsyning

Fase/Frekvens/Spænding

Hz/V

1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230

Strømstik

W: C-type

Type

Luftrenser

Det angivne rumareal er maksimal størrelse for drift af enheden på maksimal blæserhastighed (HH). det
angivne rumareal indikerer den rumstørrelse, hvor en vis mængde støvpartikler vil kunne fjernes på 30
minutter. (JEM 1467) | Driftslydniveauer er gennemsnitlige værdier målt 1m væk fra fronten, til venstre og højre
for, samt fra toppen. (Værdierne svarer til værdierne målt i et anekoisk kammer). | Enheden er udstyret med et
elektrostatisk HEPA-filter. | Andre funktioner: Activ plasma-funktion. Auto-genstartsfunktion.

Om støv- og lugtfjerningskapaciteten i luftrenseren:
•
Ikke alle skadelige stoffer fra cigaretrøg (kulilte o.lign.) kan fjernes.
•
Ikke alle faste luftkomponenter (fra byggematerialer, kæledyr o.lign.) kan fjernes.
Daikin luftrenseren er ikke medicinsk udstyr og ikke beregnet til at erstatte medicinsk eller farmaceutisk behandling.
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