
Inštitut Pasteur de Lille je ocenil učinkovitost Daikinovih 
čistilnikov zraka proti respiratornim virusom. 
V skladu z opravljenimi preizkusi v laboratorijih inštituta 
Pasteur de Lille Daikinovi čistilniki zraka MC55W/MC55VB 
odstranijo 99,98 % človeškega koronavirusa HCoV-229E v 
2,5 minutah*. Ta virus spada v isto družino kot koronavirus 
SARS-CoV-2, ki je povzročitelj pandemije COVID-19. Enote so 
bile ocenjene tudi kot 99,93-odstotno učinkovite proti virusu 
H1N1 v 2,5 minutah*. H1N1 je virus, ki povzroča običajno gripo.

To pomeni, da so Daikinovi čistilniki zraka dodatni ukrep 
pri preprečevanju respiratornih bolezni. Naši kompaktni 
čistilniki s sistemom priključi-in-poženi, ki dosegajo 
svojo učinkovitost s kombinacijo visoko zmogljivega 
elektrostatičnega filtra HEPA, ki prestreza viruse, in 
njihove intenzivne izpostavljenosti Daikinovi patentirani 
tehnologiji Flash Streamer, ki odstrani virus, lahko v znatni 
meri prispevajo k zmanjševanju nevarnosti prenašanja 
respiratornega virusa.

Zakaj izbrati Daikin?

Potrdilo o ustreznosti proti alergijam 
Združenega kraljestva zagotavlja, da je 
naprava učinkovita pri odstranjevanju 
majhnih delcev, med katere lahko spadajo 
alergeni, bakterije in virusi.

*Daikinova enota MC55WVM (prodajni imeni MC55W/VB), preizkušena v inštitutu Pasteur de Lille, odstrani 
99,98 % človeškega koronavirusa HCoV-229E v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo’ v laboratorijskih 
pogojih (hermetično zaprta komora z notranjo prostornino 1,4 m3, brez osveževanja zraka). Človeški 
koronavirus HCoV-229E je drugačen od virusa, povzročitelja epidemije COVID-19, SARS-CoV-2, vendar pripada 
isti družini koronavirusov. | Daikinova enota MC55WVM (prodajni imeni MC55W/VB), preizkušena v inštitutu 
Pasteur de Lille, odstrani 99,93 % virusa gripe A podtipa H1N1 v 2,5 minutah delovanja s hitrostjo ‘turbo’ v 
laboratorijskih pogojih (hermetično zaprta komora z notranjo prostornino 0,47 m3, brez osveževanja zraka).



Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje 
Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem 
vedenju. Za celovitost, točnost, zanesljivost ali primernost za določen namen tukaj predstavljenih vsebin, 
izdelkov in storitev ne dajemo nikakršne izrecne ali naznačene garancije. Tehnični podatki se lahko 
nenapovedano spremenijo. Daikin Europe N.V. v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost 
za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te 
publikacije. Vsa vsebina je avtorska last podjetja Daikin Europe N.V. 

Tiskano na neklorirani papir. 
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 › Čist zrak zahvaljujoč tehnologijam 
čiščenja zraka

 › Prestreza fine delce prahu
 › Zmogljivo sesanje in kot šepet tiho 

delovanje
 › Nova sodobna in kompaktna zasnova

MC55W / MC55VB

Enota MC 55W / 55VB

Uporaba Samostoječa enota

Uporabna površina sobe m² 41 (1) / 82 (2)

Mere Enota Višina x širina x globina mm 500 x 270 x 270

Teža Enota kg 6,8

Ohišje Barva Bela

Ventilator

Tip Ventilator z več lopaticami (ventilator Sirocco)

Pretok 
zraka

Čiščenje 
zraka

Tiho/Nizko/
Srednje/
Turbo

m³/h 66 / 120 / 192 / 330

Raven zvočnega 
tlaka

Čiščenje 
zraka

Tiho/Nizko/
Srednje/
Turbo

dBA 19 / 29 / 39 / 53

Čiščenje zraka
Vhodna 
moč

Tiho/Nizko/
Srednje/
Turbo

kW 0,008 / 0,010 / 0,015 / 0,037

Metoda odstranjevanja neprijetnih vonjev Flash streamer + katalizator za razgradnjo neprijetnih vonjav

Način zbiranja prahu Elektrostatični filter HEPA

Zračni filter Tip Polietilenska tereftalatna mrežica

Znak Postavka 01

Oznaka za prah: 3 stopnje / Vonj: 3 stopnje / Način delovanja 
proti cvetnemu prahu / Lučka zaklepanja za zaščito otrok / 

Lučka tipala PM
2,5

: 6 stopenj / Hitrost zračnega toka: Tiho/Nizko/
Standardno/Turbo / Način AUTO FAN (samodejni ventilator) / 

Načini Econo (varčno) / Lučka VKLOP/IZKLOP / Lučka za Streamer

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230

Električni vtikač W: Tip C / VB: Tip G (ZK)

Tip Čistilnik zraka

 
Uporabna površina prostora je primerna za delovanje enote z najvišjo hitrostjo ventilatorja (HH). Uporabna 
površina prostora se nanaša na prostor, kjer je možno določeno količino delcev odstraniti v 30 minutah. 
(1) v skladu z JEM (2) v skladu s standardom CADR (JEM) in NRCC-54013-2011) | Ravni zvoka med delovanjem so 
povprečne vrednosti, izmerjene na oddaljenosti 1 m od sprednje, leve, desne in zgornje strani enote. (Te so enake 
vrednostim v gluhi komori) | Elektrostatični filter HEPA je nameščen v enoti. | Druga funkcija: Funkcija aktivnega 
plazemskega sevanja. Funkcija samodejnega ponovnega zagona.

O zmogljivosti zbiranja prahu in razgradnji neprijetnih vonjav čistilnika zraka:
 › Vseh škodljivih snovi v cigaretnem dimu (ogljikov monoksid ipd.) ni mogoče odstraniti.
 › Vseh sestavnih delov vonjav, ki se nenehno sproščajo (iz gradbenih materialov in domačih živali ipd.), ni mogoče odstraniti.

Daikinov čistilnik zraka ni medicinski aparat in ni namenjen uporabi kot nadomestilo za zdravljenje ali zdravilo.

MC55W / MC55VB



 › Učinkovitost proti respiratornim virusom, ocenjena 
v inštitutu Pasteur de Lille

 › Čist zrak zahvaljujoč aktivnemu sevanju ionizirane 
plazme in tehnologiji flash streamer

 › Visoka učinkovitost filtra HEPA brez potrebe po 
zamenjavi 10 let

 › Tiho kot šepet

Čistilnik zraka s 
tehnologijo Streamer 
MC55W / MC55VB

Kupite čistilnik 
zraka zdaj ali 
se obrnite na 
distributerja!

www.daikin.eu



Trije koraki pri razgradnji škodljivih snovi

Zmogljivo izsesavanje

Učinkovito zajemanje onesnaževalcev

Razgradnja

Zajema večje količine zraka iz 3 smeri

Učinkovito lovi prah in onesnaževalce  
z elektrostatičnim filtrom HEPA.

Uporablja Daikinovo tehnologijo Streamer za razgradnjo 
škodljivih snovi, ujetih na filtru, z oksidacijo.

1

2

3

1. Enota Streamer, izjemno zmogljiva tehnologija plazemskega 
sevanja, razgrajuje škodljive snovi* v notranjosti enote. Te 
snovi so bodisi ujete v filtru HEPA ali jih vsrka vložek filtra za 
odstranjevanje neprijetnih vonjav.

2. Enota z aktivnim ionskim generatorjem plazme zagotavlja 
dodatno čiščenje zraka v prostoru z dodajanjem prečiščujočih 
elementov očiščenemu zraku. Ti lahko na primer pomagajo 
pri odstranjevanju neprijetnih vonjav iz zaves in preprog.

Opomba:
1 Organizacija, ki je izvedla preizkus: Raziskovalni center za okoljske vede Kitasato; Potrdilo o rezultatu preizkusa 

21_0026 (ki ga je izdalo isto podjetje); Rezultat preizkusa: 99,9-odstotna odstranitev virusa A-H1N1 po 1 uri.
2  Organizacija, ki je izvedla preizkus: Japonski prehrambeni raziskovalni laboratoriji. Številka preizkusa: 

15044988001-0201. Metoda preizkusa: Pritrditev preizkusnega kosa, nacepljenega s tekočino z bakterijami, 
na zgornjo stran filtra za zbiranje prahu, vgrajenega v čistilnik zraka, delujočega v preizkusnem prostoru s 
površino 25 m³. Štetje števila živih bakterij po petih urah. Rezultat preizkusa: Zmanjšano za več kot 99 % v 
petih urah. Preizkusna enota: Preizkušeno z enoto MCK55S (japonski model), z modelom, ki je enak seriji 
MCK55W (delovanje turbo).

3  Med delovanjem streamerja so bili obsevani različni alergeni oz. razpad proteinov v alergenih je bil potrjen z 
uporabo metode ELISA, s kataforezo ali z elektronskim mikroskopom (skupni raziskovalni projekt z univerzo 
Wakayama Medical University). Primer preizkusa: ‘Cvetni prah japonske cedre Cryj-1’; Rezultat preizkusa: 99,6 % 
ali več razgrajenega in odstranjenega cvetnega prahu v 2 urah.

4  Organizacija, ki je izvedla preizkus: Japonski prehrambeni raziskovalni laboratoriji. Številka preizkusa: 
204041635-001. Rezultat preizkusa: 99,9 % ali več razgrajenih in odstranjenih trosov plesni (Cladospoiurm) v 
24 urah.

Daikinova edinstvena dvojna metoda

Plazemsko sevanje 
generira izredno hitre 
elektrone. 

Elektroni se zaletavajo 
in združujejo z dušikom 
in kisikom v zraku ter 
pri tem ustvarijo štiri 
vrste elementov.

Ti elementi zagotavljajo 
moč za razgradnjo.

Vzbujevani 
dušik

Vzbujevani  
kisik

Radikal  
kisika

Radikal  
OH

* Snovi, ki vključujejo: viruse1, bakterije2, cvetni prah3, trose plesni4



TRK

ČIŠČENJE

CIKLUS
TRK: Filter za zbiranje 
prahu lovi plavajoče snovi s 
pritrjenimi škodljivimi plini, 
Streamer pa razgrajuje pline s 
pomočjo oksidacije.

Znak za Streamer je sestavljen iz treh elementov:

Visoko učinkoviti filter HEPA za prestrezanje  
finih delcev prahu

Odstrani 99 %  
delcev velikosti med 

0,1μm in 2,5μm

Filter lahko očisti 
velike količine zraka!

Zato lahko skozi 
filter prehaja večja 
količina zraka. 

Filter učinkovito 
zbira prah s pomočjo 
elektrostatičnih 
sil. V primerjavi s 
filtrom HEPA, ki ni 
elektrostatičen, ki 
zbira delce samo 
s pomočjo fine 
mrežice, se filter ne 
maši.

Elektrostatični 

filter HEPA

 › Odstrani 99,97 % finih delcev velikosti 0,3 μm
 › Vlakna filtra so nabita s statično elektriko  

in učinkovito privlačijo prah
 › Filter se redko zamaši, zato je izguba tlaka manjša

Filter, ki ni 

elektrostatičen

proti

CIKLUS: Filter za odstranjevanje neprijetnih vonjav vpija in 
razgrajuje vonjave. Zahvaljujoč regenerativni sposobnosti 
vpijanja se zmogljivost odstranjevanja neprijetnih vonjav ohranja. 
V nasprotju s čistilniki zraka z aktiviranimi ogljikovimi filtri ni 
potrebe po zamenjavi filtra za odstranjevanje neprijetnih vonjav. 

ČIŠČENJE: Odstranjuje bakterije iz filtra za zbiranje prahu.

Elektrostatično nabit Elektrostatično nevtralen



Kompakten, učinkovit in tih zahvaljujoč novi, 
inovativni sestavi

50 cm

27 cm

27 cm

MCK55W

140 dB(A)0 dB(A) 19 dB(A) 53 dB(A)

Tihi način Način Turbo

Majhen tloris

Zelo tih

*  Vtikač v Združenem kraljestvu 
** Območja so izračunana v skladu s standardom 

NRCC-54013-2011 z uporabo vrednosti CADR 
s preizkusno metodo na osnovi standarda 
Japonskega združenja proizvajalcev električne 
opreme JEM 1467.

Kompaktna in sodobno 
zasnovana enota

Samo čiščenje zraka

Uporabna velikost prostora 
~82m²**

Tok zraka 5,5m³/min.   330 m³/uro

Zbiranje prahu

Čiščenje zraka

Odstranitev vonjav

MC55W / MC55VB*

Zmogljivost v načinu delovanja turbo

Različni filtri za 
najboljši zrak v 
zaprtih prostorih

Filter za zbiranje prahu

Filter za razgradnjo 

neprijetnih vonjav

Predfilter

Tipalo s trojnim zaznavanjem za hitro odkrivanje onesnaženosti

Opremljen z visoko 
občutljivim tipalom za prah, 
ki razlikuje majhne delce, 
na primer PM

2,5
, in večje 

delce prahu ter se s tem v 
skladu odziva. Omogočeno 
je zaznavanje prahu, delcev 
PM

2,5
 in neprijetnih vonjav.


