
ОЧИСНИК ПОВІТРЯ

Очисник 
повітря із 
технологією 
Streamer
MC30YV

Flash Streamer

Високоефективне очищення повітря

 › Чисте повітря завдяки підходу 
Catch and Clean (Уловлювання та очищення), 
застосовуваному Daikin для розщеплення 
шкідливих речовин

 › Високоефективний електростатичний НЕРА-
фільтр, який майже не засмічується, тому він 
спричиняє низьку втрату тиску

 › Один із найтихіших очисників повітря на 
європейському ринку

 › Не потрібно міняти фільтр протягом 10 років, 
що забезпечує низькі витрати на технічне 
обслуговування

 › Очищує повітря в кімнатах площею до 46 м²
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MC30YV

MC30YV

Внутрішній блок MC 30YVM
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 23 (1) / 46 (2)
CADR м³/год 180 (3)
Маса Блок кг 5,8 
Габарити                     (В x Ш x Г) мм 450  / 270  / 270 
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата 
повітря

Режим очищення 
повітря

Тихий/Середній/
Турбо

м³/год 60 /120 /180 

Рівень звукового 
тиску (4)

Режим очищення 
повітря

Тихий/Середній/Турбо дБA 19 /27 /37 

Режим очищення 
повітря

Споживана 
потужність

Тихий/С/Турбо кВт 0,008 /0,015 /0,025 

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб видалення пилу Електростатичний HEPA-фільтр (5)
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор блокування від дітей/Індикатор увімкнення/вимкнення/Індикатор стримера/Режим сну
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Очисник повітря
(1) Обслуговувана площа приміщення відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана площа приміщення — це частина приміщення, на якій протягом 30 хвилин 
може бути видалено певну кількість частинок пилу. (JEM 1467) |

(2) Обслуговувана площа приміщення відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана площа була розрахована відповідно до стандарту NRCC-54013 з 
використанням CADR для сигаретного диму та випробуваннями відповідно до JEM1467. |

(3) Перетворено на стандарти CADR на основі випробувальних значень відповідно до стандарту JEM1467. |

(4) Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони та верхньої частини блока. (Це еквівалентно значенням, отриманим у 
спеціальній безлуновій камері) |

(5) Електростатичний HEPA-фільтр уже встановлено в блоці. |

(6) Інші функції:   Функція автоматичного перезапуску.


