
MC30YV
 › Uzdatnianie powietrza na powierzchni do 46 m2 

 › Czyste powietrze dzięki podejściu Catch and Clean 

 › Wymiana filtra nie jest konieczna przez 10 lat dzięki wysokowydajnemu 
elektrostatycznemu filtrowi HEPA 

 › Praca cicha jak szept (19 dB(A))

Oczyszczacz powietrza 
z technologią Streamer
Oczyszczanie powietrza o dużej mocy
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Informacje o zdolności pochłaniania kurzu i pochłaniania zapachów przez oczyszczacz powietrza:
• Nie wszystkie szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym (tlenek węgla itd.) 

można usunąć.
• Nie wszystkie składniki zapachów wydzielane w sposób ciągły (wonie materiałów 

budowlanych, zwierząt domowych itd.) można usunąć.
Oczyszczacz powietrza Daikin nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do 
stosowania jako substytut jakiejkolwiek terapii medycznej lub farmaceutycznej.

Informacje dotyczące efektu filtracji HEPA:
• Usuwa 99% cząstek o wielkości między 0,1 μm a 2,5 μm: metoda testowa: Japan Electrical 

Manufacturers’ Association, standard JEM1467. Kryterium: usunięcie 99% drobnych cząstek 
stałych o wielkości od 0,1 do 2,5 μm w zamkniętej przestrzeni 32 m³ w ciągu 90 minut. 
(Przeliczone na wartość w przestrzeni testowej 32 m³).

Informacje dotyczące efektu dezodoryzacji/usuwania gazów:
• Redukcja gazów poprzez utlenianie: organizacja testująca: Life Science Research 

Laboratory. Metoda testu: po uruchomieniu silnika benzynowego na 10 minut (gdy 
stężenie cząstek osiągnie 60 mg/m3), oczyszczacz pracował przez 80 minut w celu 
wchłonięcia cząstek emitowanych z silnika. Oczyszczacz powietrza pracował przez 
24 godziny w zamkniętej przestrzeni 200 l i mierzył efekt rozkładu gazów. Wynik testu: 
w porównaniu z testem bez naświetlania Streamer, składniki gazu zostały zmniejszone 
o 63% w ciągu 9 godzin. Numer testu: LSRL-83023-702. Testowane urządzenie: test 
z MCK70N (model japoński).

• Adsorpcja i rozkład zapachów: umieszczono w skrzyni o powierzchni 21 m³ oczyszczacz 
powietrza i składnik zapachowy, aldehyd octowy i uruchomiono oczyszczacz powietrza. 
Zbadano wzrost stężenia produktu (CO

2
) generowany przez rozkład aldehydu octowego 

przez Streamer (ocena przez Daikin). Testowane urządzenie: test z MCK55S (model japoński), 
model równoważny serii MCK55W.

• Rozkład formaldehydu: metoda testowa: metoda ciągłego generowania. Pomieszczenie 
testowe: 22 do 24 m³, temperatura: 23 ± 3°C, wilgotność: 50 ± 20%. Stan wentylacji: 
przy utrzymywaniu stałego stężenia 0,2 ppm, zdolność usuwania do 0,08 ppm jest 
zachowywana przy przepływie 36 m³/h, co odpowiada wytycznym Ministry of Health, 
Labour and Welfare (Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Japonia). 
(Odpowiada to wydajności wentylacji pomieszczenia o kubaturze około 65 m³.)

Informacje dotyczące efektu rozkładu substancji:
• Usuwanie bakterii z filtra zatrzymującego kurz: organizacja testująca: Japan Food Research 

Laboratories. Numer testu: 15044988001-0201. Metoda testu: zamocowany element 
testowy z wszczepionym płynem bakteryjnym po stronie nad filtrem zatrzymującym 
kurz w oczyszczaczu powietrza, pracujący w obszarze testowym o powierzchni 25 m³. 
Policzenie liczby żywych bakterii po upływie pięciu godzin. Wynik testu: mniejsza ilość 
o ponad 99% w ciągu pięciu godzin. Testowane urządzenie: test z MCK55S (model 
japoński), model równoważny serii MCK55W (tryb turbo).

• Rozkład i usuwanie alergenów: różne alergeny naświetlano wyładowaniami streamera, 
a rozkład białka w alergenach weryfikowano metodą ELISA, kataforezą lub mikroskopem 
elektronowym (wspólne badania z Wakayama Medical University). Przykład testu: 
„Pyłek cedru japońskiego Cryj-1”. Wynik testu: 99,6% lub więcej rozkłada się i jest usuwane 
w ciągu 2 godzin (metoda ELISA); 96,9% rozkłada się i jest usuwane w ciągu 4 godzin 
(inna metoda pomiaru). Uwaga: test został przeprowadzony na module Flash Streamer.

• Usuwanie wirusów nr ref. 1: organizacja testująca: Kitasato Research Center for 
Environmental Science. Certyfikat wyniku testu 21_0026 (wystawiony przez tę samą 
organizację). Wynik eksperymentu: usunięcie 99,9% wirusa A-H1N1 po 1 godzinie. Uwaga: 
test został przeprowadzony na module Flash Streamer.

• Usuwanie wirusów nr ref. 2: organizacja testująca: Vietnamese Institute of Hygiene and 
Epidemiology. Wynik eksperymentu: usunięcie ponad 99,9% wirusa A-H5N1 w ciągu 
3 godzin. Uwaga: test został przeprowadzony na module Flash Streamer.

• Usuwanie wirusów nr ref. 3: organizacja testująca: Graduate School of Kobe University. 
Wynik eksperymentu: usunięcie ponad 96% norowirusa w ciągu 24 godzin.  
Uwaga: test został przeprowadzony na module Flash Streamer.

Brak konieczności wymiany filtrów w ciągu 
pierwszych 10 lat po zakupie urządzenia, 
co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów 
związanych z regularną wymianą filtrów.

Nasze oczyszczacze powietrza są ciche 
jak szept w trybie cichej pracy (poziom 
ciśnienia akustycznego: 19 dBA), zapewniają 
czyste powietrze w sposób niezauważalny.

Bez kosztów 
konserwacji przez 
co najmniej

10 lat
serii oczyszczaczy powietrza 
na rynku europejskim

Jedna
z najcichszych

Eliminuje zanieczyszczenia i alergeny

bakterie wirusyzapachy

lotne związki 
organiczne 

(LZO)

pyłki

sierść

bardzo 
drobne 
cząstki

drobne 
cząstki

kurzzarodniki 
pleśni

Rozwiązanie o niewielkich rozmiarach, nadające 
się idealnie do powierzchni do 46 m2. 

Kompaktowy 
i zdolny
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z najcichszych

Streamer emituje elektrony 
poruszające się z dużą 

prędkością. 

Elektrony zderzają się i łączą 
z azotem i tlenem w powietrzu, 
tworząc cztery rodzaje cząstek.

Te cząstki decydują o mocy 
rozkładu.

Wzbudzony  
azot

Wzbudzony 
tlen

Rodnik  
tlenowy

Rodnik  
OH

OD WEWNĄTRZ

Streamer rozkłada niebezpieczne elementy
Streamer, to typ generatora plazmowego, który rozkłada niebezpieczne substancje 
chemiczne. 

Mechanizm rozkładu za pośrednictwem technologii Streamer

Duża wydajność oczyszczania Skuteczne wychwytywanie 
zanieczyszczeń

Rozkład

Zasysa powietrze z dużego 
obszaru z 3 kierunków. Skutecznie wychwytuje kurz 

i zanieczyszczenia dzięki 
elektrostatycznemu filtrowi HEPA.

Wykorzystuje technologię 
Streamer Daikin do rozkładu przez 
utlenianie szkodliwych substancji 

zatrzymanych na filtrze.

1 2 3

3 etapy rozkładu szkodliwych substancji
Unikalne podejście Catch & Clean Daikin
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• Usuwa 99,97% drobnych cząstek o wielkości 0,3μm.
• Samo włókno filtracyjne jest naładowane 

elektrycznością statyczną i skutecznie zbiera cząsteczki.
• Nie zatyka się łatwo, dlatego powoduje małe straty 

ciśnienia.

Ponieważ wychwytuje cząstki 
w zależności od wielkości oczek, 
konieczne jest, aby oczka siatki były 
drobniejsze, co ułatwia ich zatkanie 
i powoduje wysokie straty ciśnienia.

Wysokowydajny filtr HEPA do 
wychwytywania drobnych cząstek kurzu

Konstrukcja typu wieża 
zapewnia dopływ czystego powietrza, niższy 
poziom głośności i efektywny 3-kierunkowy 
nawiew powietrza 

W PORÓWNANIU Z

Usuwa 99% cząstek o wielkości między 0,1 μm a 2,5 μm.

Porównanie elektrostatycznego filtra HEPA z filtrem nieelektrostatycznym

Elektrostatyczny filtr HEPA Filtr nieelektrostatyczny

WYNIK

Większa ilość powietrza może 
przejść przez filtr.

Filtr może oczyścić 
większą ilość 
powietrza!

Filtr skutecznie zatrzymuje 
kurz dzięki działaniu 
sił elektrostatycznych. 
W porównaniu 
z nieelektrostatycznymi 
filtrami HEPA, które zbierają 
cząstki tylko dzięki małym 
oczkom siatki, nie jest podatny 
na zatykanie.

KROK 1 KROK 2

Wlot na dole przedniego panelu zatrzymuje szkodliwe 
substancje z okolic podłogi

Naładowany elektrostatycznie Neutralny elektrostatycznie

Ssanie o dużej  
mocy po obu  
stronach
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Porównanie elektrostatycznego filtra HEPA z filtrem nieelektrostatycznym
Wydajność w trybie turbo

• Uzdatnianie powietrza na 
powierzchni do 46 m2

• Czyste powietrze dzięki podejściu 
‘Catch and Clean’

• Wymiana filtra nie jest 
konieczna przez 10 lat 
dzięki wysokowydajnemu 
elektrostatycznemu filtrowi HEPA 

• Praca cicha jak szept (19 dB(A))

MC30YV
ZATRZYMYWANIE KURZU

USUWANIE ZAPACHÓW

*Powierzchnia obliczona zgodnie z normą NRCC-54013-2011 przy 
użyciu wartości CADR metodą testową opartą na normie Japan 
Electric Manufacturers' Association JEM 1467.

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

 ~46 m2*

       3,0 m3/min.    

     180 m3/godz.

Oczyszczanie powietrza

Filtr wstępny

Jednostka z filtrem 
przeciwzapachowym

Jednostka z filtrem 
zatrzymującym kurz

Przepływ powietrza

Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia
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Logo Streamer składa się  

z trzech liter C
CL
AS

H CYCLE

CLEAN

ZDERZENIE (CLASH)
Określenie to oznacza, że filtr 
zatrzymujący kurz wychwytuje 
substancje unoszące się razem ze 
szkodliwymi gazami, a Streamer 
rozkłada gazy przez utlenianie.

CYKL (CYCLE)
Opisuje cały proces w którym filtr 
przeciwzapachowy pochłania 
i rozkłada zapachy. Dzięki zdolności 
regeneracji właściwości adsorpcyjnych 
filtra, jest utrzymywana możliwość 
usuwania zapachów. Nie ma potrzeby 
wymiany filtra przeciwzapachowego.

CZYSTOŚĆ (CLEAN)
Usuwa bakterie z filtra zatrzymującego 
kurz.
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Uwaga

(1) Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia jest odpowiednia do obsługi jednostki z maksymalną prędkością wentylatora 
(HH). Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia to powierzchnia, w jakiej pewna ilość cząsteczek kurzu zostaje usunięta w ciągu 
30 minut. (JEM 1467) | (2) Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia jest odpowiednia do obsługi jednostki z maksymalną prędkością 
wentylatora (HH). Obsługiwaną powierzchnię pomieszczenia obliczono zgodnie z normą NRCC-54013 przy użyciu CADR dymu 
papierosowego, test przeprowadzono zgodnie z JEM1467. | Konwersja z wartości testowych do standardów CADR zgodnie z JEM1467. 
| Poziomy dźwięku operacyjnego to średnie wartości mierzone w odległości 1 m od przodu, lewej, prawej i górnej części urządzenia. 
(Są równe wartościom w komorze bezechowej) | Elektrostatyczny filtr HEPA jest zamocowany w urządzeniu. | Inna funkcja: funkcja 
automatycznego ponownego uruchomienia.

Akcesoria standardowe: elektrostatyczny filtr HEPA; ilość: 1;

Akcesoria standardowe: filtr przeciwzapachowy; ilość: 1;

Akcesoria standardowe: instrukcja obsługi; ilość: 1;

Specyfikacje

Dane techniczne MC MC30YV
Zastosowanie Typ przypodłogowy
Obsługiwana powierzchnia pomieszczenia 23 (1) / 46 (2)
CADR m3/godz. 180
Ciężar Jednostka kg 5,8
Wymiary mm 565/350/345
Obudowa Kolor Biały
Wentylator Typ Wentylator z kilkoma łopatkami (wentylator Sirocco)

Natężenie 
przepł. pow.

Oczyszczanie 
powietrza

Cicha praca
Śr.
Turbo

m3/h
m3/h
m3/h

60
120
180

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Oczyszczanie 
powietrza

Cicha praca
Śr.
Turbo

dBA
dBA
dBA

19
27
37

Oczyszczanie 
powietrza

Pobór mocy Cicha praca
Śr.
Turbo

kW
kW
kW

0,008
0,015
0,025

Metoda dezodoryzacji Flash streamer + katalizator dezodoryzujący
Metoda zatrzymująca kurz Elektrostatyczny filtr HEPA
Filtr powietrza Typ Siatka z politereftalanu etylenu
Oznaczenie Pozycja 01 Lampka blokady zabezpiecz. przed dziećmi / WŁ./WYŁ. 

lampki / lampka Streamera / tryb uśpienia
Zasilanie Faza

Częstotliwość
Napięcie

Hz
Hz

V

1~
50/60

220-240/220-30
Typ Oczyszczacz powietrza



Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji 

powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, 

rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym katalogu. 

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. 

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze. 
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Informacje o zdolności pochłaniania kurzu i pochłaniania zapachów przez oczyszczacz powietrza:

 › Nie wszystkie szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym (tlenek węgla itd.) można usunąć.

 › Nie wszystkie składniki zapachów wydzielane w sposób ciągły (wonie materiałów budowlanych, zwierząt domowych itd.) można usunąć.

Oczyszczacz powietrza Daikin nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do stosowania jako substytut jakiejkolwiek terapii medycznej lub farmaceutycznej.

Kup teraz 
oczyszczacz 

powietrza lub 
skontaktuj się 
z instalatorem! 

www.daikin.pl


