
ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ

Въздухопречиствател  
с технология Streamer
MC30YV

Flash Streamer

Мощно пречистване на въздуха

 › Чист въздух благодарение на подхода  
"Catch and Clean" на Daikin за разграждане 
на вредните вещества

 › Високо ефективен електростатичен HEPA 
филтър, който не се запушва лесно и затова 
има малко загуба на налягане

 › Една от най-тихите гами 
въздухопречистватели на европейския пазар

 › Няма нужда да сменяте филтъра в 
продължение на десет години, което води до 
ниски разходи за поддръжка

 › Пречиства въздуха в стаи с размер до 46 m²
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MC30YV

MC30YV

Вътрешно тяло MC 30YVM
Приложение Подов тип
Приложим размер на стая m² 23 (1) / 46 (2)
CADR m³/h 180 (3) 
Тегло Тяло kg 5,8 
Размери                      (В х Ш х Д) mm 450  / 270  / 270 
Корпус Цвят Бяло
Вентилатор Тип Многовитлов вентилатор (вентилатор Sirocco)

Дебит на 
въздушен поток

Операция за пречистване 
на въздуха

Безшумно/
Средно/Турбо

m³/h 60 /120 /180 

Ниво на звуково 
налягане (4)

Операция за пречистване 
на въздуха

Безшумно/Средно/Турбо dBA 19 /27 /37 

Операция за 
пречистване на въздуха

Входяща 
мощност

Безшумно/Ср./Турбо kW 0,008 /0,015 /0,025 

Метод на обезмирисяване Flash streamer + Обезмирисяващ катализатор
Начин на улавяне на праха Електростатичен HEPA филтър (5)
Въздушен филтър Тип Мрежа от полиетилен терефталат
Индикатор Артикул 01 Индикатор за защитно заключване/ Индикатор за ВКЛ./ИЗКЛ./ Индикатор за Streamer / Режим за сън
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Въздухопречиствател
(1) Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което 
известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467) | (2) Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на 
вентилатора (HH). Приложимата площ на помещението е изчислена в съответствие със стандарта NRCC-54013, като е използван CADR (скорост на подаване на чист въздух) за цигарен дим, който е 
изпитан съгласно JEM1467. | (3) Преобразуван до стандартите на CADR от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467. | (4) Нивата на работен шум са средната стойност на стойностите, измерени 
на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение) | (5) Електростатичният HEPA филтър е поставен в уреда. |  
(6) Друга функция: Функция за автоматично рестартиране.


